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„Együttlétünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen 

igazgat mindeneket.” Ámen. 

 

Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. 

Urunk! Olyan mély a hála a szívünkben, mert ismét egybegyűjtöttél bennünket ebbe a különleges 

zoom-szobába és olyan jó végig gondolni, hogy sok-sok országból lehetünk most együtt sok százan 

és együtt állhatunk meg lélekben a Te keresztednél és együtt nézhetünk rád, aki a világosság ura 

vagy, aki eljöttél közénk azért, hogy oszlasd a sötétséget a szívünkben. Köszönjük neked ezt a 

lehetőséget és kérünk, hogy gyere el igéd és Szentlelked által, világíts be valamennyiünk szívébe. 

Áldd meg együttlétünket és add, hogy ne szóljon a Te igéd hiába, hanem az a világosság, amit az 

előbb is énekeltünk felragyogjon egyen-egyenként mindannyiunk életében. Különösen kérünk 

azokért, akik megkötözöttségekben szenvednek, leplezd le a sátán munkáját az ő életükben és adj 

teljes szabadítást nekik. Így kérünk áldást erre az alkalomra és kérünk, hogy minden technikai 

akadályt Te háríts el és Te szenteld meg a mi közös rád figyelésünket. Ámen. 

 

Istennek szent igéjét szeretném felolvasni két helyről is, az egyik a Mózes első könyve, 3-4. verseit 

olvasom és ez így szól a megnevezett helyről:  

 

1Mózes 1,3-4 „Akkor ezt mondta Isten: Legyen világosság és lett világosság. Látta Isten, hogy a 

világosság jó, elválasztotta tehát Isten a világosságot a sötétségtől.” 

 

És egy Újszövetségi ige, János evangéliuma 8. fejezetének 12. verse, Jézus Krisztus így szólt:  

 

Jn 8,12 „Én vagyok a világ világossága, aki engem követ nem jár sötétségben, hanem övé lesz az 

életnek a  világossága.” 

 

Kedves testvérek!  

Ma este egy újabb lehetőséget ad nekünk Isten, hogy az Ő jelenlétébe, Szent Lelkének erőterébe 

bekerüljünk és átvizsgálja a mi szívünket. Bevilágítsa, hogy megnézze, van-e ott valami sötétség és 

eltűnjön minden, ami nem tőle való, ami árnyékot vet a mi életünkre. Igazából ez az Ő szent és 

egyetemes akarata, hogy tűnjön el a sötétség és az Ő világossága ragyogjon fel mindannyiunkban, 

minden emberben. Látjuk és tapasztaljuk azt, hogy két nagy erő van jelen ebben a világban. Két erő 

az, ami folyamatosan küzd értünk. Az egyik azért, hogy tönkre tegyen bennünket, hogy 

kisemmizzen, még az élet szeretetét, az életkedvet is elvegye tőlünk, hogy ne legyen kedvünk ehhez 
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a földi élethez. A másik pedig – ugye az élő Istenről van szó – aki azért küzd, hogy egy áldott, 

értelmes, értékes, vele kapcsolatban lévő, Őt dicsőítő életet folytathassunk. 

Az ember ellensége a sátán, aki górcső alá kerül ezeken az estéken. Folyamatosan azon dolgozik, 

hogy az Isten legbecsesebb teremtményét, minket embereket elszigeteljen, magáévá tegyen, a maga 

oldalára állítson és azokkal az indulatokkal, azzal a gondolattal és érzésvilággal töltsön be 

bennünket, amelyek igazából tőle valók, őrá jellemzők. Tudjuk, hogy ő embergyilkos volt kezdettől 

fogva. Ő a hazugság atyja és azon munkálkodik, hogy még a vágyat is elvegye igazából belőlünk, 

hogy mi akarjuk megtudni, mi az életünk felől az igazság, akarjuk megismerni az élő Istent az ÚR 

Jézus Krisztus által. Nem kell nagyon mélyre ásnunk ahhoz, hogy lássuk ezt az igazságot, ennek a 

két erőnek a jelenlétét. Elég belenézni a szívünkbe, vagy látni a hitetlen rokonainkat magunk körül 

vagy szétnézni akár Európa jelenlegi helyzetére, arra a borús jövendőre, amely igazából már a jelen, 

amely itt van köztünk, ami elérkezik hozzánk. S miért van mindez? Azért, mert a sátán akarata 

mindaz, hogy ne érvényesüljön bennünk az Isteni akarat, miszerint Istennek az az akarata, hogy 

mindenki megtérjen és éljen és békességben, szeretetben, az Ő világosságában élje az életét.  

 

És ma este az a jó hír, hogy Jézus Krisztus jön felénk, és azért jön felénk, hogy elmondja számunkra 

azt, hogy övé igazából a végső szó. Hogy Ő legyőzte a sátánt és nem nyugszik bele abba, hogy mi, 

az Ő drága teremtményei Őnélküle éljük az életünket, és ebbe a sötét, borús helyzetbe 

beletörődjünk. Küzd értünk, tervében van, hogy a világosság ott legyen az életünkben. Minden 

ember ismerje meg a világosságot. 

Tetszett igazából Istennek a világosság. Akarta, hogy létrejöjjön és így legelső feladata ez volt a 

világ megteremtésének a legelső napján, hogy a világosság és a sötétség elválasztásra kerüljön. Azt 

mondta az Úr, hogy legyen világosság. Ez volt a legelső, ma is olvasható szava Istennek és azóta is 

az a szíve vágya, hogy a világosság felragyogjon körülöttünk, közöttünk és bennünk. 

Nem szeretném a bűnesetnek, Ádám és Éva Isten elleni lázadásának történetét kivesézni, de tudjuk, 

hogy az a világosság, amelyet Isten alkotott, ami tökéletes volt az édenben és az ő szívükben, az 

teljesen megsemmisült. Jött a sátán kígyó képében és a halál fejedelme behúzta őket egy sötét csőbe 

és az, ami tökéletes volt és tiszta és világos és meghitt, az odalett, elveszett. Isten azonban ezt nem 

hagyta annyiban és nem nyugodott bele abba, hogy ebben az állapotban maradjon az ember.  És 

már ott a bűnbeesés után közvetlenül gondoskodott a Szabadítóról, aki nem csupán rátapos – és már 

rá is taposott a kígyó fejére ott a Golgota keresztjén – hanem az a terve, hogy azt a sötétséget, ami 

bekerült a mi életünkbe a sátán által, ami miatt mi a lelki halál állapotába kerültünk, kijöjjünk ebből, 

hogy újra kihozzon bennünket az igazi életre, az igazi világosságra. 

Mert Jézus Krisztus így tett bizonyságot önmagáról  a János evangéliumában: „Én vagyok a világ 

világossága és aki engem követ, az nem jár a sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.” 

Tehát, aki elkezd ismerkedni az Úr Jézus Krisztussal, az elkezd kijönni ebből a sötétből a fényre, 

az Ő világosságára. S mi van ebben a világosságban? Sokan tudjuk a jelenlévők közül, hogy az Ő 

világosságában szeretet van. Az Ő világosságában békesség van, erő van, perspektivikus boldog 

jövendő van. Hiszen azt olvassuk, a mennyországot készítette Isten az Őt szeretőknek. Ahol nem 

lesz semmi sötétség, éjszaka sem lesz többé. 

 

Az ellenség oldalán pedig teljesen más tényezők vannak. Ott van a szeretetlenség, ott van a 

békétlenség, ott van az erőtlenség és igazából a sötétséggel együtt járó széles spektrumú indulatok 

sokasága. Mindenféle szorongás, félelem, önpusztító gondolatok, gyilkos indulatok és ezt látjuk. 

Látjuk a Jézus nélkül élő emberek életében, látjuk ahogy küzdenek emberek, közösségek, akár 

országok egymással. Tudjuk, hogy a sátán kitartó és hatalmas intelligencia, aki nem csupán a maga 

térfelén zsebel be sikereket magának, hanem bizony hívatlan vendégként jelen van minden egyes 

istentiszteleten. Be akar férkőzni minden Jézus Krisztust követő szívbe és otthonba is. Tegnap is 

hallottuk már, hogy nem csupán a jónak hiánya, nem valami elvont fogalom, nem a rossznak a 



3 
 
 

 

www.episzunago.com 

 

megtestesítője, hanem egy személy. Egy bukott angyal, aki egy egész démonvilággal levettetett ide 

a földre és egyre nyíltabb kártyákkal játszik.  

Emlékszem, akkor kezdtem el igazából az okkultizmussal foglalkozni, amikor a fóti szolgálatom 

elején egy kedves nőiórás testvérem elmondta, hogy elment egy kozmetikushoz és miközben a 

kozmetikus valakinek az arcát szépítette, látta, hogy elkezdett kézrátétellel mahinálni és ő – mint 

hívő ember – mögötte csendben elkezdett imádkozni. És ezt ő észrevette, mert hátrafordult és 

megkérdezte: Ki zavarja az én erőimet? Igazából a sátán – láthatjuk – mindenhol ott van és próbálja 

az ő térfelére átállítani még azokat is, akik már az övéi vagy legalább is megfertőzni. De milyen jó, 

hogy ha résen vagyunk és tudjuk, hogy ilyenkor imádkozni kell. Szóval: az ellenség ott van a mi 

térfelünkön is, ahol már világosságba kerültünk. De látjuk azt, hogy be akarja árnyékolni azt a 

boldog kapcsolatot, ami létrejött az Isten és ember között. S azt is látjuk, hogy az Isten térfelén 

sokkal nagyobb örömmel és elszántsággal küzd, mert nem gyönyörködik abban, ha már valaki a 

Jézus Krisztus által a mennyei Atya gyermekévé lett, aki bűnbocsánatot kapott, örök életet, az meg 

is maradjon ebben a világosságban vagy egyszerűen próbálja megakadályozni, hogy vágy legyen 

az ember szívében és hogy megismerje az Úr Jézus Krisztust. Tegnap este hallottuk azt, hogy jelen 

volt a sátán az efézusi gyülekezetben és ott is próbált elbújni, elrejtőzni, de milyen jó, hogy volt egy 

Pál apostol, aki prédikált erről, az ellenség módszereiről és hatalmas nagy ébredés lett a 

következménye. Isten reflektorfénnyel világított be ebbe a gyülekezetbe és ma is ezt szeretné és 

tegnap is ezt szerette volna tenni és holnap este is, hogy egy reflektorfénnyel bevilágítson a 

szívünkbe, a gyülekezeteinkbe, mindazoknak az életébe, akik most hallgatnak vagy majd később 

fogják meghallgatni ezt a mostani bizonyságtételt. 

 

Hallottuk azt is, hogy három területen kínálja magát az ellenség: 

- segítségnyújtás 

- védelem 

- titkok feltárása, kíváncsiságnak a felgerjesztése területén. 

 

Lehetetlen minden praktikát felsorolni és én azt gondolom, nem is ez a mi feladatunk most 

egyikünknek sem ezeken az estéken. Viszont, azt látnunk kell, hogy Isten szeretné azt, hogy ha mi 

meglátnánk azt, hogy nemcsak Ő munkálkodik a szívünkben, hanem az ellenség is próbálkozik és 

szeretne bennünket felébreszteni, világosságra juttatni. Jó lenne, ha ez a szó, ez a mondat: Legyen 

világosság! – ez igaz lenne. Itt akár Fóton is, ahonnan az élő igefolyam szól és ahol most követjük, 

és bárhol ezen a világon. 

De hogyan is érkezik el ez a világosság? Hogyan hoz világosságot az Úr Jézus Krisztus és hogyan 

tud segíteni egy lelkipásztor ebben a tervében Istennek? Hogyan jutnak el emberek ma az Úr Jézusig 

és Ő hogyan rombolja le az ellenség munkáját?  Akár a rejtett, titkos, okkult munkálkodást. 

Igazából én ma este erre a feladatra kaptam felkérést és úgy ülök itt előttetek testvérek, aki nem 

vagyok szakértője az okkult tudományoknak, nem is szeretnék az lenni, hanem Jézus Krisztus 

elhívott szolgája vagyok jelen. Az Ő nevét, az Ő igéjét hirdetve tapasztaltam azt meg, hogy az Ő 

jelenlétében hogyan oszlik a sötétség, a lelki sötétség, hogyan hullanak le láncok és kötelékek 

fogvatartott, lelkileg és szellemileg megkínzott emberekről. 

Hála az Úrnak, hogy nagyon sok ilyet láthattam az elmúlt években itt a fóti szolgálatom idején. 

Mielőtt belevágnék abba, hogy hogyan is szoktunk mi lelkipásztorok segíteni a gyülekezeti 

tagjainknak vagy a kereső embereknek, négy örömhírt szeretnék veletek megosztani. 

 

1. Örömhír, jó hír: Nincsen olyan ördögi megkötözöttség, amiből az Úr Jézus Krisztus ne tudna 

kiszabadítani. Neki minden megkötözöttség fölött van hatalma. 2Kor. 3,17: „Ahol ott van az Úr 

lelke, ott van a szabadság.” 
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2. Örömhír: A sötétség és a világosság nem fér meg egymás mellett. Vagy egyik vagy másik.  

Istennek az a terve, hogy mindenféleképpen el akarja választani a sötétséget a világosságtól. Akár 

a mi szívünkben is, itt közöttünk, bennünk is. Ezen dolgozik, ezen fárad éjjel és nappal. 2Kor. 6,14 

„Mert mi köze van a világosságnak a sötétséghez.” Semmi. Isten azt szeretné, ha minden, ami sötét, 

minden, ami az ördöghöz köt bennünket, az kikerüljön az életünkből. 

3. Örömhír: Az, hogy csakis Jézus Krisztus által van szabadítás. Nincsen más mód a szabadulásra. 

Nincs más mód a sötétség eloszlatására. Ő az élő Isten, a mennyei Atya tökéletes küldöttje, Ő a 

szabadító és Ő ezt így vallja meg: „Én világosságul jöttem a világba, hogy senki ne maradjon a 

sötétben.” Másrészt, azt is mondja, hogy: „Senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.” 

Fenntartja magának az Úr Jézus Krisztus a kizárólagosság igényét.  

4. Örömhír: Ő nem végez fél munkát sohasem. Van akinél csupán részleges szabadítást ad, de nem 

azért, hogy neki ne lenne hatalma minden köteléket elvágni s a teljes szabadítást megadni, hanem 

van olyan, akinél 1-1 beszélgetés alatt nem jön elő minden egyes szál, hanem folyamatosan adja a 

szabadulást. A Jn. 8:36-ot idézném, hogy „Akit a Fiú megszabadít, az valóságosan szabad.” Szabad 

lesz. Nem végez fél munkát. 

 

Az utóbbi hónapokban rendszeres járt hozzám egy kedves testvér, gyülekezeti tag, aki 

megszabadult az ördögi megkötözöttségtől és ő úgy nőtt fel, hogy Isten, Jézus, gyülekezet, Biblia 

– ezek mind távoli és ismeretlen fogalmak voltak a számára. De az okkult oldalt viszont nagyon 

megismerte, mert beszámolt róla a párjával együtt, hogy az otthonukban rendszeresen tapasztalták 

az ellenség jelenlétét és a démonvilág jelenlétét. Most nem akarom itt ecsetelni, hogy milyen 

rémisztő dolgokat láttak és tapasztaltak nappal és éjjel. Az a lényeg, hogy ő szelleműző segítségét 

kérte először, aki átmenetileg, hiszen a sátán a világosság atyjaként adja ki magát, tudott 

világosságot adni és egy kicsi megnyugvást, aztán még rosszabb lett az állapotuk. Eljöttek ide 

hozzánk és több feltáró beszélgetésünk segített neki az Úr Jézus Krisztust meglátni és 

megszabadulni ezekből a borzasztó dolgokból. Ő mondta a beszélgetések alatt több ízben is, hogy 

egyre nagyobb a világosság. Én először azt gondoltam, hogy arra gondol, hogy világosodik, hogy 

egyre inkább bemelegszik a neon! Aztán utána esett le, hogy: Ja, igen! Egyre inkább oszlik a 

gondolataiban a köd, a fejében ez a sűrű sötét köd. Isten ugyanis teljesen be akarja ragyogni az 

életünket. Mindent helyre akar tenni bennünk, ami homályos és kusza vele kapcsolatosan, azért, 

hogy egyre inkább felragyogjon Ő nekünk és egyre inkább lássuk és megismerjük. És egyre inkább 

tisztábban lássunk. Látnunk kell azonban azt is, hogy egy újjászületett, Krisztus mellett 

elköteleződött ember nem máról holnapra kerül bele feltétlenül ebbe a teljes világosságba, és lesz 

az élete területén mindenhol tökéletesen szabad, és lesz Krisztus-szerű a gondolkodása.  

Egy párhuzam jött elém. Ha valaki ma megvesz egy régi házat, elhanyagolt kerttel és a tulajdoni 

lapra rákerül új tulajdonosként a nevem, azon a házon, kerten másnap még nem fog látszani a 

változás. De pár hónap múlva, gondos kezek munkájának eredményeként, igen is fog látszani. 

 

És ugyanígy van ez a megtérésnél, az újjászületésnél. Megtörténik a tulajdonosváltás, az ördög 

hatalmából az Úr Jézus Krisztus térfelére, az Ő hatalma alá kerül valaki, viszont idő kell ahhoz, 

hogy teljesen Krisztus-szerűen kezdjen el valaki gondolkozni. Több gyülekezeti tagunk vallotta már 

meg nekem őszintén, hogy: Julcsi, ha Isten nekem teljesen megmutatta volna a megtérésem, a 

mellette való elköteleződésem alkalmával azt, hogy én milyen is vagyok, ki vagyok és hogy mennyi 

sötét területe van az életemnek, nem bírtam volna elviselni. Hónapok, akár évek, sőt, van akinél 

évtizedek kellenek, ha nagyon mély okkult fertőződésben volt, hogy az Isten igéjét naponta olvasva, 

a gyülekezeti közösséghez kitartóan ragaszkodva, teljesen világosan lássa az Istennek a dolgait és 

Krisztus-szerűen tudjon gondolkozni. A világosságnak az eljövetele – bármennyire is furcsa, de – 

folyamatos. Az én életemben is, aki már 30 éve járok az Úr Jézus Krisztussal. De Istennek az a 

célja, hogy ezt megtegye, a világosságot teljesen megadja számunkra, viszont az igazit, a 
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tökéleteset, Krisztus gyermekei mindannyian csak ott fenn, a mennyországban, az Úr színe előtt 

fogjuk megtapasztalni. Pál apostol is ezt mondja: „Ma még tükör által és homályosan látunk, 

amikor pedig ott leszünk az Úr előtt, akkor színről színre. Most még töredékes a mi ismeretünk, de 

egy nap majd ez is eléri a teljességet.” Isten éppen ezért minden nap dolgozik bennünk, minden 

nap dolgozik a mi szívünkben, új tulajdonosként, hogy mi az Ő tulajdonai – akit drága véren vásárolt 

meg – egyre inkább hozzá hasonlítsunk, az Ő képmásai legyünk. És egyre jobban értsük és ismerjük 

Őt és legyünk az Ő világosságának hordozói. Ne keseredjen el senki, ha még ezt a teljes szabadítást 

vagy a teljes világosságot nem élte át. Gondoljon vissza erre a négy örömhírre.  

 

Ezután a négy alaptétel után, amit megosztottam, szeretném elmondani, hogy egy lelkész hogyan 

lehet munkatárs ebben a speciális szolgálatban, hogy az okkult bűnökből is kitisztuljon egy-egy 

ember. Nos, én azt gondolom, hogy mindannyiunk, minden lelkész szívébe az Úr Jézus adja az 

érzékenységet, a lelki érzékenységet, az empátiát. Ő az, aki odafordítja a figyelmünket s az én 

figyelmemet is egy-egy, a gyülekezetünkhöz csatlakozni kívánó, kereső emberhez, vagy már a 

gyülekezetünkbe járóhoz. Én személy szerint – itt Fóton – baba-mama kört vezetek hetente. Főleg 

a baba-mama körben tapasztaltam egy hatalmas ébredést. Nagyon sok édesanya hallgatva az 

evangéliumot, az igét hétről-hétre és egymásnak a megtérésről szóló bizonyságtételét, adták át az 

életüket és tényleg az volt a tapasztalatom, hogy ha leültem 10 emberrel, 10-ből 9 biztos, hogy 

nagyon fertőzött volt okkult téren. Azért, mert egy ilyen fertőzött világban élünk és tegnap is 

hallottuk, hogy nagyon kevés ember van – ha van egyáltalán olyan, aki nem érintett, a babonákban 

biztos. Hiszen én is, gyerekként, ha megláttam egy kéményseprőt, akkor fogtam a gombomat, 

néztem a négylevelű lóherét, ha macska szaladt át, gondoltam ezt-azt. Szóval ebbe belekerülünk 

mindannyian. A baba-mama körben, a női Bibliaórákon, amit vezetek, vagy a keresztelőkön, a 

keresztelés 90 %-át én végzem itt Fóton és amikor 3-4 alkalommal készülünk fel a szülőkkel, ott is 

lehetőségem van őket megismerni és látni, hogy ki hol tart a hitben. Csendes heteket szoktunk 

szervezni, családi heteket nyáron, ősszel Berekfürdőn hitmélyítő hetet. Ezek interaktív beszélgetős 

alkalmak, ahol van lehetőség egymást jobban megismerni és van lehetőség jobban meglátni azt, ki 

hol jár a hitben, ki hol tart és esetleg hol akadt el, hol rekedt meg. Isten folyamatosan munkálja itt 

Fóton az ébredést. Látható itt a fóti gyülekezet, a fóti templom és végtelenül hálás vagyok, hogy 

nemcsak magvetők lehetünk, ahogy mondtam a bemutatkozásban, hanem arathatunk is, mert ad az 

élő Isten ébredést. És itt visszatérve,  ezeken az alkalmakon, amiken én szolgálok, derül ki, ha 

valakinek van okkult megkötözöttsége. Hiszen, ha egy lelkész nyitott szemmel van jelen és 

odafigyel, akkor az ellenség módszereit hamar felismeri, mert ő nagyon kiismerhető. Több ezer éve 

– igazából a bűneset óta – ugyanaz a metódus szerint dolgozik és próbálja elbuktatni az embert. 

Tegnap is hallottunk már hasonlókat.  

Igazából a legláthatóbb módszerei a sátánnak és az okkult fertőzöttségnek lehetséges jelei: 

- Igehirdetés átalvása: Én most a gyülekezeten belüli tapasztalataimat szeretném 

megosztani, de lehet, más is tapasztalta már, hogy a sátán milyen hatalmas altató munkát 

végez akkor is, amikor jelen vagyunk a templomban. Rendszeresen látok olyan 

testvéreket, akik az igehirdetés elején bezárják a szemüket és az ámenre felébrednek. Ha 

ez folyamatosan történik, akkor ez nem a fáradtság jele, hanem biztos valami okkult 

fertőzés áll a háttérben. 

- Irracionális félelmek, rémálmok: Nagyon sok ember élete tele van félelemmel, nappal 

és éjszaka is. Több kedves testvérem vallotta meg nagyon őszintén, hogy nem tud 

lámpafény nélkül aludni, mert tele van félelemmel, vagy nem tud csendben aludni, egész 

éjszaka szólnia kell a tévének. Ez is egy jel. Aztán, ha elalszik, jönnek a rémálmok. Van, 

akinél ismétlődő, félelmet generáló rémálmok jönnek természetfeletti 

megtapasztalásokkal. Egy testvérem mesélte, hogy neki rendszeresen éjszaka, fizikálisan 

és érezhető módon egy szőrös kis manócska jött elő a hasából, aki belekapaszkodva a 
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kulcscsontjába fojtogatta. Nem tudott vele mit kezdeni addig, míg meg nem tért. És olyan 

érdekes, hogy a megtérése után sok évvel egyszer az egyik múzeumban ezt a kis szőrös 

lényt látta visszaköszönni egy festményen. Ami azt mutatja, hogy a sátán tényleg már 

nyílt kártyákkal játszik és valakit a festő ugyanezzel a kis szőrös lénnyel ijesztgetett. Volt 

egy édesanya, akit gyermekkora óta gyötört az ellenség. Valamiféle generációs bűn 

lehetett az életében, mert már az anyukája, a nagymamája is nagyon kötözött volt és ezzel 

a kötözöttséggel elment először természetgyógyászhoz – mert éjjel is, aztán már nappal 

is démoni lényeket és nagyon csúnyákat látott. Aztán a természetgyógyász persze egy 

ideig tudott segíteni, de aztán visszajöttek és egyre durvább alakban. Majd elment egy 

lelkipásztorhoz, aki csak annyit mondott neki, hogy imádkozza a Mi Atyánkat. Akkor is 

történt átmeneti javulás, de az igazi gyógyulás akkor történt, amikor idekerült a baba-

mama körbe, hallott az Úr Jézus Krisztusról és több lelkigondozói beszélgetés alkalmával 

átadta az életét az Úr Jézusnak. A rémálmokhoz visszatérve, ő mesélte egyszer azt, hogy 

egy éjszaka a mellette fekvő kislányával ugyanazt álmodták. Egy mély gödör alján 

szörnyű dolgokat élt át és egyszerre ébredtek fel, ültek fel az ágyban, és mielőtt bármit is 

mondhatott volna az anyuka – ő nem tudta, hogy a kislánya is ugyanazt álmodta – a 

kislány megkérdezte, hogy: Anya, mit csinálsz te ott annak a mély veremnek a mélyén? 

Majd fogjuk az alkalom végén hallani az egyik bizonyságtételben, mert lesz két 

bizonyságtétel is, hogy az ellenség bizony nem kíméli a gyermekeket sem. Őket is 

félelemben tartja és nekik is megmutatja magát, a démonait és rémálmokkal gyötri őket. 

- Túlzott aggodalmaskodás és szorongás: Akik kineziológusnál jártak, vagy reikit 

tanultak, vagy pránanadit, vagy csontkovácshoz mentek el vagy bármiféle kuruzsló vagy 

bioenergetikai gyógymódban részesültek, természetgyógyász segítségét vették igénybe 

vagy tanulták – mind arról számoltak be, főleg a pránanadisok, páran a gyülekezetből is 

voltak, hogy már rákos embereket is tudtak gyógyítani, tehát olyan erőt és hatalmat 

kaptak az ellenségtől. Viszont, ők meg tele voltak szorongással, tele voltak félelemmel. 

Magukon nem tudtak segíteni. Úgyhogy ezek a szorongások, aggodalmaskodások ott 

vannak az ilyen emberek életében. 

- Önvádlás, kényszergondolatok: biztos találkoztunk már mi is ilyennel. Nem feltétlenül 

az okkult fertőzöttség lehetséges jele, de érdemes elgondolkodni és feltérképezni 

magunkat. Hogy nem vagyok elég jó, hogy én nem érek semmit, engem nem szeretnek, 

nem kellek senkinek, nem vagyok fontos, vagy nem vagyok már fontos, inkább megyek 

– és adja a sátán a borzasztóbbnál borzasztóbb ötleteket. Hiszen volt olyan öngyilkossági 

kísérletet elkövető ember, aki elmondta nagyon őszintén, hogy hallott egy nagyon 

erőteljes hangot és belső késztetést, hogy menjen és a közelükben lévő folyóba fojtsa bele 

magát. De milyen jó, hogy az egyik rokona ezt megérezte, utána ment és kimentette. 

Utána beszámolt arról, hogy teljesen be volt az egész lénye ködösítve és tudta, hogy ezek 

a hangok nem tőle valók és hálás volt azért, hogy megmenekült az élete.  

- Kényszercselekvések: Olyanra gondolok, akik itt vannak a gyülekezetünkben, és olyan 

kényszercselekvéseik vannak, hogy a Bibliát is kinyitják kényszerből, de nem örömmel, 

nem nyitott és kíváncsi és egészséges szívvel, hanem szinte kényszeresen, mert azt 

gondolják magukról, ha én nem olvasom el ma az aznapi igét, akkor engem megbüntet 

az Isten. Hogy akkor engem valami baj fog érni és nem vagyok jó keresztyén, ha nem 

hallgatom meg az istentiszteletet, az igehirdetést, ha nem megyek el a templomba vagy 

visszatérve a Bibliaolvasásra, ha el is olvassák – több ilyennel is találkoztam már lelkészi 

szolgálatom idején –, akkor mindig a negatív dolgok domborulnak ki, ha vannak negatív 

dolgok az igében és nem az örömhírre fókuszálnak, hanem, ha van valami negatív, akkor 

arra. Mindig lehúzó gondolatai lesznek és tele lesz félelemmel és egy idő után pont ezért 
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hagyja abba az igeolvasást. Aztán van, aki évek óta jár gyülekezetbe, rendszeres 

igehallgató, de mégis, amikor elkezdünk beszélgetni az igehirdetésről, a hallottakról, 

akkor olyan, mintha nem is ugyanazon az istentiszteleten ültünk volna. Teljesen mást 

hall, mást ért. Egy lelki tompaság jellemző a kötözött emberekre, eltompítja teljesen az 

ellenség a lelki hallást. Képtelen az ilyen ember lelkigondozói segítség nélkül megtérni, 

Istent annak látni aki, és az igéjét úgy érteni, ahogy az élő Isten szeretné, hogy értse. 

- Túlzott érzékenység, sértődöttség, kritikusság: mögött is lehet okkult fertőzöttség. A 

sátán fogvatartottjainak felnagyítja ugyanis az emberi bűnt. S ha megint a gyülekezetre 

gondolok – mert nálunk is rendszeresen előfordul –, azt hinti el az ilyen emberekben, 

hogy hát ez egy képmutató társaság, nem is gyülekezet, annyi hazug ember van itt, aki 

csak itt ül és keresztyénnek tartja magát, de érzéketlen és nem is keresztyén igazából. 

Felnagyítja tehát az ellenség mindig az emberi hiányokat, sokszor el is túlozza és teljesen 

elveszi a fókuszt az igehirdetésről, annak lényegéről, az ige üzenetéről, magáról az Úr 

Jézus Krisztusról. Ha csalódik is 4-5 emberben, projektálja, kivetíti az egész 

gyülekezetre. Mert olyan testvérrel is beszélgettem már – legalább 2,5 órát egy 

alkalommal –, akiről én tudtam, hogy segítségre van szüksége és tudtam, hogy okkult 

háttere van. Segítettek ebben nekem gyülekezeti tagok, de mégis úgy állt fel, teljes 

megelégedettséggel a beszélgetés végén, hogy hát nekem nincs bűnöm. A bűnlátás teljes 

hiánya volt nála, pedig végig beszéltünk mindent és megdöbbenve állapítottam meg, 

hogy nem garancia az, hogy ha valaki hosszú évek, évtizedek óta hallgat igét és jár 

közösségbe. A sátán tökéletesen meg tudja győzni a bűntelenségéről és arról, hogy neki 

nincs is igazán szüksége megtérésre, hiszen itt van gyermekkora óta a templomban. Itt 

jegyezném meg, hogy legyünk józanok és az Isten világosságában vizsgáljuk mindig 

magunkat és lássuk meg, az, hogy ha valaki rendszeresen részt vesz istentiszteleten vagy 

hallgat igehirdetést, olvas igét, az még önmagában nem feltétlenül üdvözít. Mert nagyon 

sokan eljutnak a gondviselő Istenbe vetett hitig, de az nem egyenlő az Úr Jézus 

Krisztusba vetett hittel. Hiszen üdvösség nem adatott senki másban csak az Úr Jézus 

Krisztusban és Őáltala.  Nem véletlenül mondta Jézus Nikodémusnak is, akinek a 

kisujjában volt az egész Ószövetség, hogy szükség neked újonnan születned. Még fiatal 

voltam, amikor egy imádságról szóló könyv egyik mondata nagyon megérintett, 

valahogy így hangzott, hogy az ördög nevet a fáradozásainkon. Ha mi megyünk a 

templomba, ha eljárunk rendszeresen, nevet, hogy ha igehirdetéseket hallgatunk, nevet, 

amikor Bibliát olvasunk, nevet, hogy ha adakozunk, szolgálunk, de reszket, hogy ha 

őszintén elkezdünk imádkozni Jézus Krisztus nevében Jézus Krisztushoz. Az imádság 

által ugyanis belekerülünk egy olyan erőtérbe, a Szentlélek erőterébe, ahol igazából 

sorsfordító dolgok történhetnek. Ott megtörténhet az Isten felé a bűnvallás, rendeződhet 

egy élet, megvallásra kerülhetnek félelmek, kényszergondolatok, igazából mindazok, 

amiket itt megvizsgáltunk és beköltözhet a szívbe az Úr Jézus Krisztus. Isten teljes 

szabadítást akar adni ezeknek az embereknek. Ha én valakin látom az okkult 

kötözöttségeknek a következményeit, ezeknek a jeleit, ilyenkor szoktam a beszélgetést 

kezdeményezni – ezek ilyen műhelytitkok – és felajánlom neki azt, hogy jöjjön el, üljünk 

le és hadd segítsek. Volt olyan, hogy elmentem az otthonába valakinek és otthon tért meg 

és otthon tagadta meg ezeket az okkult kötözöttségeket. Volt olyan, hogy ő kérte a 

beszélgetést, mert érezte, hogy elakadt egy ponton, megrekedt egy ponton és nem jutott 

tovább, és nem akarta már a közösségi alkalmainkat sem megterhelni a maga dolgaival 

és ezért kezdeményezett beszélgetést. Vagy pedig a harmadik lehetőség az szokott lenni, 

hogy egy kedves bizonyságtevő testvér hozza el hozzám, mert bizonyságot tett neki és 

bizonyos pontnál – és itt az okkult dolgokra, területekre gondolok – érzi, tudja, hogy itt 

lelkészre, lelkigondozóra lesz szükség. Hívunk, kérik vagy hozzák, így szoktam leülni és 
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egy-egy ilyen feltáró beszélgetés által segíteni a kedves testvéreknek és kibogozni azt, 

hogy hol tart a hitében, hol akadt el, esetleg mi az, ami miatt nem tud tovább lépni 

Krisztus felé, miért nem tud hitre jutni. Először – természetesen – nem a sátánról 

beszélek, hiszen Jézus Krisztus az, aki elhívott engem erre a szolgálatra, Őróla beszélek, 

Istenről, a mennyei Atyáról, a Jézusban nekünk adott szeretetéről, az Ő akaratáról, arról, 

hogy Ő azt szeretné, hogy mindenki mindenütt térjen meg, az újjászületés fontosságáról. 

Aztán arról, mi konkrétan a bűn, hogy az egy céltévesztett állapot, Isten nélküliség 

állapota, amelyet rendezni kell az Istennel. Ennek az állapotnak a konkrét 

következménye a bűnök: hogy indulatos vagyok, önző vagyok, türelmetlen, szeretetlen, 

hazug, estleg lopok, csalok, ölök, hazudok… bármi! Bármi! Viszont ezzel is sokszor 

találkozom, hogy emberek itt megvallják magukról, hogy: Julcsi, én jó ember vagyok és 

én igazából nem gondolnám, hogy nekem szükségem lenne a megtérésre, nem is értik 

sokszor a bűnnek a fogalmát. A Biblia azt mondja, hogy: „Senki sem jó, csak egyedül az 

élő Isten.” Hiszen mindannyian megörököljük Ádám és Éva lázadó természetét és ezt 

akarja orvosolni az Úr Jézus Krisztus, aki világosságával szeretne beragyogni a mi 

szívünkbe, életünkbe. Ezt a fajta torz látást magunk felől, el akarja venni, amit így 

magunkról kialakítottunk. Azt mondjuk, hogy én jó ember vagyok, templomba járó 

ember vagyok, nincs szükségem megtérésre, hisz itt ülök gyermekkorom óta az 

istentiszteleteken, ebben neveltek engem. Viszont Isten meg mást mond ezzel 

kapcsolatosan. Szeretné, ha nem csupán a mennyei Atyáig jutnánk el, hanem magáig az 

Úr Jézus Krisztusig, a megváltóig. Aztán hív bennünket arra a mi élő Istenünk a Jak. 

5,16-ot idézem: „Valljátok meg egymásnak a bűneiteket, imádkozzatok egymásért, hogy 

meggyógyuljatok.” Mt. 18,19-ből Jézus szavait idézem: „Ha ketten közületek egy 

akaraton lesznek a földön minden dolog felől, amit csak kérnek, megadja nekik az én 

mennyei Atyám.” Ezért fontos leülni beszélgetni és megvallani egymásnak a bűneinket. 

Ha ketten állunk oda, akkor Isten megadja nekünk a szabadulást, megadja a megtérést és 

akár megtért emberként is ha én kimondom – én a férjem előtt szoktam, mint lelkész előtt  

– azokat a bűnöket, amikkel küzdök és hangosan elmondom, akkor utána megtörik az 

ereje. De ha rejtegetem és azt gondolom, hogy majd én ezt az Úr Jézussal rendezem, 

akkor sokkal tovább fogva tart engem. Tehát Isten akarata az, hogy a bűneinket vállaljuk 

fel és együtt imádkozzunk bocsánatért. Látjuk azt is, hogy egyik gyülekezet sem 

homogén. Mindenhol vannak talán hagyományra, vallásra épülők, vannak olyanok, akik 

keresik az igazságot Jézusban és vannak olyanok, akik már átadták az életüket az Úr 

Jézusnak, akik már megváltónak vallják Őt. Istennek az a célja, hogy homogén legyen a 

gyülekezet. Mindenhol olyan emberek üljenek, akik az Úr Jézus Krisztust felismerik 

megváltónak. Ezek a lelkigondozói beszélgetések ebben szoktak segíteni. ha már valaki 

látja Jézust, az Ő páratlan tettét és vágyik Őt elfogadni – akkor szoktam kérni az illetőt, 

gondolja végig, mik azok a konkrét bűnök, amik őt nyomasztják? Miket szeretne lerakni 

az Úr Jézus lábához, miben kéri bocsánatát? Ha ezt átbeszéltük, akkor kerül sor az okkult 

dolgokra. Itt szoktam segíteni, akár azzal, hogy könyveket ajánlok. Tegnap is elhangzott, 

hogy milyen könyveket lehet odaadni a segítségre szoruló embereknek. Dr. Erdélyi Judit: 

Ajtónyitás, de kinek? című könyve, nálunk itt a gyülekezetben már nagyon bevált, már 

nagyon sokat oda adtunk ebből. A másik, Modershon Ernő: Az ördög igézetében című 

könyve, ez egy erős könyv, régi könyv, de ez is nagyon leleplezi a sátán munkáját. A 

harmadik, egy kevésbé ismert, az a címe: Alternatív medicina. Keresztyén orvosok írták, 

keresztyén orvosok szövetségének ajánlásával jelent meg a Harmat Kiadó gondozásában. 

Aki kíváncsi arra, hogy miért nem jók a különböző gyógymódok, annak ajánlom, hogy 

azok szerezzék be ezt a könyvet. Miért nem jó az akupresszúra, akupunktúra, a 

biofeedback, kranioszakrális terápia, a che kung, a különböző energiagyógyászat, a 
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hipnózis, a homeopátia, az írisz diagnosztika, a sámánizmus, a reiki, a reflexológia, 

masszázsterápia, meditáció, kolon hidroterápia, kiropraktika, jóga. Nagyon-nagyon sok 

minden van benne, vizualizáció, meditáció, természetgyógyászat, nagyon sok mindent 

felölel ez a könyv és látjuk, hogy nem röviden ír róla. Aztán a gyógynövényekről is ír, 

mi az, ami hasznos és mi az, ami nem. Nagyon értékes ez a könyv ezen a téren. Láttuk 

tegnap is, hogy nagyon sok embert húz a gyógyulás terén a sátán a csőbe. És ha az okkult 

dolgok tisztázva vannak egy-egy lelkigondozói beszélgetésben, s mindig arra szoktam 

kérni a kedves testvéreket én is, hogy amikor olvassák ezeket a könyveket, akkor 

imádságos szívvel olvassák és kérjék az Úr Jézus Krisztust, világosítson be a szívükbe. 

Tapasztaltam már olyat is, hogy valaki úgy olvasott el egy könyvet, Az ajtónyitás, de 

kinek? címűt, mint egy mesekönyv lett volna és abszolút nem érintette meg és ugyanúgy 

csinálta tovább az okkult praktikáit. Tehát imádkozzunk mindenféleképpen előtte, és 

tollal, papírral a kezünkben nézzük át, hogy mik azok a területek, amikben mi érintettek 

vagyunk. Fontos, hogy mindent felírjanak, mert nagyon fontos, hogy részletesen vigyük 

oda az élő Isten elé. Ez nem recept, amit most én szeretnék adni, de ez nálunk, ebben a 

gyülekezetben bevált. Az a párhuzam jött elém, amikor valamilyen fájdalmunk van és 

elmegyünk az orvoshoz, felkeressük, akkor nem csupán azt közöljük a doktorral vagy 

doktornővel, hogy én beteg vagyok, fájdalmam van, írjon fel valami orvosságot, hanem 

ott is konkrétan elmondjuk, hogy fáj a torkom, fáj a fülem, nem kapok levegőt, szorít a 

mellkasom és így tud az orvos egy diagnózist felállítani és megfelelő terápiát javasolni. 

És ugyanígy van ez az Úr Jézus Krisztusnál is, hogy fontos, hogy ha közünk volt az 

okkult dolgokhoz, az okkult területekhez, akkor mindent írjunk fel és valljuk meg és 

tételesen, egyesével vigyük oda azt Isten világosságába, hogy Isten minden szálat el 

tudjon vágni. Tényleg vannak szálak – erről talán tegnap annyira nem volt szó –, hogy 

nem egyforma a megkötöző ereje ezeknek az okkult dolgoknak. Van, ami szál és van, 

ami kötelék. Mondjuk kötelék egy hipnózis és kötelék az, aki arról számolt be, hogy a 

boszorkány szövetség elnökéhez járt rendszeresen, hitetlen korában jósoltatni. Ez egy 

hatalmas nagy kötelék, amiből nem egyszerű szabadulni. Vagy aki egy táltosnak a 

segítségét vette igénybe és nagyon nehezen szabadult. Itt a gyülekezetünkben voltak 

olyanok, akik a számmisztikába bonyolódtak bele, vagy az ezotériának a különböző 

válfajaiba, vagy az angyalokkal foglalkozó tudományokat kezdték el tanulmányozni és 

az angyalokkal kerültek kapcsolatba. Az angyalok csak postások, küldöttek, nekünk az 

élő Istennel, Jézus Krisztussal kell kapcsolatba lennünk. 

 

Azért fontos egyesével leírni ezeket, mert az ellenség ebben is nagyon rafinált. Van nekem is olyan 

lelkész kollégám, aki azt mondja, óh, ezzel nem kell foglalkozni, elég csak általánosságban 

bocsánatot kérni Istentől, ha valaki meg akar térni. Vannak olyan felekezetek, akik csak kihívják az 

embereket a pódiumhoz és egy megtérő imát mondatnak el velük, de attól még nem lesz minden 

rendben. Kapnak egy érintettséget, de nem kapják meg a teljes szabadítást és nem kerülnek teljes 

világosságba. Nem tudják átadni az életüket az Úr Jézus Krisztusnak. Több eset is volt, most egyet 

szeretnék kiemelni. Volt évekkel ezelőtt egy édesanya a gyülekezetben, aki baba-mama  körben 

elmondta, hogy már annyira szeretne megtérni. Mindig hallgatja a kedves anyukák bizonyságtételét, 

de nem érti. Meghívtam egy beszélgetésre, ahol hála az Úrnak megértette a lényeget, megértette, 

hogy az Úr Jézus Krisztus őérte is meghalt a Golgotán és neki is bűnbocsánatot kíván adni és meg 

akarja adni az örök életet. Kiderült, hogy azért nem értette, mert nyitott volt az okkult világ felé. S 

akkor, amikor beszélgettünk, 8-10 dolgot összeszedtünk hirtelen, amibe ő belekóstolt: jósnő, 

természetgyógyász, energiavonalak bemérése a házban, hogy megfelelő helyen legyen az ágy, hogy 

jól tudjon aludni, kineziológus segítsége, rengeteg ezoterikus könyvet olvasott el, angyalokkal 

foglalkozó könyvet. Nem is tudom pontosan már, mik voltak ezek, a lényeg, hogy imádkoztunk, 
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amiben megvallotta a bűneit, lerakta és megtagadta az említett okkult kötelékeket és behívta életébe 

Jézust, hogy Ő legyen az életének ura. Boldogan ment el. Pár nap múlva találkoztunk és akkor 

nagyon rossz állapotban volt, meg is ijedtem, hogy mi történt? Elmondta, hogy már nem is akar 

megtérni és nem is akar az Úr Jézus gyermeke lenni, mert ő azóta nagyon rosszul van fizikálisan. 

Minden éjszaka rémálmai vannak, fáj és nyom a mellkasa, fulladozik és ő már nem is akarja ezt, 

mert azóta sokkal rosszabb állapotban van. Meghívtam egy másik beszélgetésre, ami 3 órásra 

sikerült, emlékszem, kértem ima hátteret és hála legyen az Úrnak, hogy 40-50 ördögi praktika is 

előjött. Egy A4-es oldalt teleírt sok olyan ördögi praktikával, amibe belement, mert annyira nyitott 

volt és utána ezt térden állva, egyesével tagadta meg és ezután kapta meg a teljes szabadítást. 

Ragyogó szemmel távozott el és utána eltűntek ezek a fizikális rosszullétek és rémálmok. Tehát, 

nagyon fontos mindent egyesével odavinni – én ezt láttam meg – az Úr Jézus Krisztus 

világosságába. 

 

Az okkult bűnök sorolásánál néhány fontos tudnivalót szeretnék megosztani, hogy nem elég 

bocsánatot kérni az okkult bűnökért, hanem tételesen meg is kell tagadni és fontos az, hogy ez a 

megtagadni szó, ezt sokan nem értik, nem valami varázsszó, hanem a Tit. 2,11-ben olvassuk: 

„Megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a 

világban.” Tehát Isten azt akarja, hogy teljesen hátat fordítsunk a hitetlenségnek, az ördög 

kínálatának és tagadjuk meg, mivel igazából kifejezem, hogy nincs közöm többé hozzá. 

Elhatárolódom tőle és nem akarom, hogy még egyszer ez a dolog jelen legyen az életemben. A 

második fontos dolog, az ördög teljes hatalmát tagadjuk meg az okkult bűnök sorolása végén, hiszen 

lehetnek olyan dolgok, amikre nem emlékszünk vagy nincs tudomásunk. Például: nem 

emlékezhetünk arra, ha baba korunkban szenes vízben megmosdattak bennünket. Sajnos ez most is 

működik és most is hallottam egy kicsi gyerekről, akivel sajnos elkövették ezt a szörnyű dolgot. 

Piros zsinórt tesznek a kezére – ez is mai dolog. Én a tv-ben mindig kiszúrom a celebeken, 

sztárokon, ha ott van a piros fonalacska a kezükön, vagy javasasszony ráolvasott. Ezek bagatellnek 

tűnő dolgok, talán megmosolyogtatnak bennünket, de elképesztő erejük tud lenni. Egy lelkész 

kollégával voltam egy csendes héten és esti beszélgetésünk kapcsán kiderült, hogy milyen 

félelmekkel küzd. Aztán lelkigondozói beszélgetés lett belőle, mert megvallotta, hogy éjszaka csak 

lámpafénynél tud aludni, nem mer kimenni a mosdóba és kiderült, hogy gyermekkorában a 

szemölcseire a falu javasasszonya ráolvasott, amiből ő ugyan meggyógyult, de a számlát 

benyújtotta és emellett még horror filmeket is nézett rendszeresen és majd 40 éves koráig csak 

lámpafénynél tudott aludni és tele volt félelemmel. S miután imádkoztunk, megkapta a szabadítást 

és másnap reggel, amikor találkoztunk ezen a csendes héten, akkor boldogan vallotta meg, hogy: 

Julcsi, egy molekulányit sem féltem és le tudtam kapcsolni a villanyt és átaludtam az éjszakát 

félelem nélkül. És azóta sincs félelmem. Ez évekkel ezelőtt történt és az Úr teljes szabadítást adott 

neki. És ő ugyanakkor emlékezett erre a gyermekkori eseményre, a ráolvasásra, de nagyon sokan 

nem tudnak róla, ezért fontos kimondani, hogy az ördög teljes hatalmát megtagadom az életem 

felett. Azt is, amiről nem tudok, azt is, amire nem emlékszem. Aztán az is fontos, hogy csakis az 

Úr Jézus Krisztus nevében történjen a megtagadás, hiszen az Ő nevére szalad el az ellenség. Ő a 

szabadítónk, az Ő neve erős vár, oda fut az igaz és megmenekül. Másrészt az Ő nevére fog 

meghajolni minden az ég alatt. Nem is adatott más név, aki által nekünk lenne üdvösségünk. Viszont 

az Ő neve sem varázsszó, de segít. Szintén egy kedves testvérem mondta, hogy miután megtért, a 

sátán őt arra akarta rávenni fél évig, hogy káromolja a Szentlelket és mondja ki, hogy az Úr Jézus 

Krisztus a gonosztól való. És ő olyankor mindig az Úr Jézus Krisztushoz futott segítségért és 

megvallotta, hogy: Úr Jézus Te vagy a megváltó, Te vagy a szabadító! Én melletted köteleződtem 

el és elkezdte dicsérni és Jézus nevéhez futva elszaladt az ellenség. Aztán fontos még az is, hogy 

mindig lelkigondozói segítséggel történjen ez. Tegnap is hallottuk, de erre én is ráerősítek, hogy 

egyedül ne próbálkozzon senki okkult bűnökből szabadulni. Nagyon fontos, hogy ott legyen egy 
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tapasztalt lelkigondozó, mert lehet, hogy egy darabig eljutunk, de csak egy darabig. Az ördög 

ilyenkor is mesterkedik. Én is számtalanszor megtapasztaltam azt, hogy együtt imádkoztam 

valakivel és aztán jött a fizikális rosszullét, a mellkasi szorítás, a szédülés, a fulladás, a szívszorítás, 

egyszerűen nem tudott megszólalni.  Vagy kihagyott valamit a felsorolásból. És az jött elém, hogy 

mi nők sem egyedül megyünk szülni a szülőszobára, hanem igénybe vesszük az orvosok segítségét 

vagy a bábák segítségét. És ugyanígy ezeknél a dolgoknál, amikor tényleg szeretnénk újjászületni 

Jézus országára, akkor kérjük a lelkigondozó segítségét. 

 

Aztán van, amikor több beszélgetés szükséges, mint a fent említett esetben, pár hete is volt egy 

ugyanilyen történés, hogy megtért valaki, boldog volt utána pár hónapig és aztán újra félelmek 

kezdték gyötörni és amikor eljött beszélgetni, akkor legalább 30 okkult praktika előkerült és ő is 

csodálkozott, meg én is, hogy eddig ez hogy nem. De elnyerte a szabadítást és eltűntek a 

szorongások. És ami még fontos, hogy be kell fogadni ezután az életünkbe az Úr Jézus Krisztust, 

behívni, hogy Ő legyen a mi életünk ura és ha ezt megtettük és hazamegyünk egy ilyen beszélgetés 

után, az okkult könyveket és tárgyakat meg kell semmisíteni. Mi is rengeteg zsákot kaptunk, ami 

tele volt CD-kel, meditációs kazettákkal, ezoterikus könyvekkel, agykontrollos CD-kel. Ezeket 

valóban jobb megsemmisíteni, mint kukába dobni, hogy mást ne fertőzzünk vele.  

Egy kérdés merült fel bennem így a vége felé, hogy hogyan tovább? Mert aki ilyen háttérből 

szabadult, nagyon fontos, hogy ragaszkodjon Jézushoz, aki átadta az életét és lerakta a bűneit és 

ezeket az okkult bűnöket. Naponként fontos a Bibliát olvasni, hiszen fontos, hogy egy újszülött 

táplálkozzon. Naponta fontos imádkozni, hogy dicsőítsük az Úr Jézus Krisztust. Ott legyünk az Ő 

közelében és az Ő nevére fog elfutni az ellenség. Nagyon fontos a gyülekezetbe járás, a tartozás. 

Számtalanszor elmondtam már a fóti testvéreknek, hogy a gyülekezet az nem luxus,  a gyülekezetbe 

járás, nem kedv kérdése, hanem az egyetlen lehetőség, hogy mi életben maradjunk, hitben 

megmaradjunk, Jézus Krisztus mellett megmaradjunk és megerősödjünk a hitben, mert nem lehet 

egyedül megállni az ördög mesterkedéseivel szemben. Egy seregre, egy katona seregre van szükség, 

akik beállunk az Úr Jézus Krisztus zászlaja alá. Fontos az is, hogy járjon rendszeresen 

csendeshetekre a szabadult ember, mert  ott fog kitisztulni a gondolkodása és ott fog Krisztus 

szerűvé válni egyre inkább. Az is fontos, hogy legyen imatársa, kontrollembere, akivel 

rendszeresen, az a legjobb, ha heti szinten le tud ülni és tud imádkozni és tudják egymást erősíteni. 

Egy érettebb testvér végezze mindezt a szolgálatot, aki tudja erősíteni, segíteni ezen az úton. Miért 

fontos? Azért, mert a sátán nem tesz le azokról sem, akik átadták az életüket az Úr Jézus 

Krisztusnak, sőt, annál inkább dolgozik azon, hogy visszaszerezze. Ezért nagyon fontos, hogy aki 

Krisztus világosságában akar járni és meg akar erősödni, az vegye komolyan ezeket. És nem elég 

egyet-kettőt ezek közül a felsoroltak közül komolyan venni, hanem mindet komolyan kell venni. A 

szenvedélybetegségből – legyen az alkohol vagy drog – azok szabadulnak meg teljesen, és azok 

nem esnek vissza teljesen, akik komolyan veszik az utógondozást, a „kék keresztes” csoportokat.  

 

A megtérés után az ellenség módszerei nagyon könnyen tetten érhetők, nyomon követhetők.  Kísért 

ugyan még rémálmokkal egyeseket vagy rossz gondolatokkal, félelmekkel, de ilyenkor nem szabad 

megijedni, hanem meg kell vallani, hogy én az Úr Jézus Krisztus tulajdona vagyok, tiéd vagyok Úr 

Jézus Krisztus, szeretlek és el kell kezdeni dicsőíteni. Aztán olyan módszere van még az ellenségnek 

a megtérés után, hogy nagyon elfoglalttá tesz valakit. Nem ad időt arra, hogy templomba járjon, 

igét olvasson, vagy a sok gond által aggodalmaskodást generál, vissza akarja csempészni, mert 

elveszi a fókuszt az Úr Jézus Krisztusról, a békesség fejedelméről. Aztán nagyon gyakori módszere 

– amit én ebben a gyülekezetben látok –, hogy ha valaki megszabadul, megtér, hogy túlzott 

elvárásokat támaszt a megtért emberekben a gyülekezet felé, a szentek közösségében, mert a 

szentek közösségének gondolja a szó szoros értelmében, ahol van egy elvárt magatartás és ha ebben 

ő csalódik, akkor otthagyja a gyülekezetet. Sajnos több ilyen esetünk is volt, és ez szomorú 
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tapasztalat, hogy elhagyják többen a gyülekezetet azért, mert csalódnak egymásban, csalódnak a 

testvérekben. Így azonban a sátán elszigeteli az okkult háttérből szabadult embert és így nem fog 

tudni egészségesen fejlődni, a szeretetben növekedni. Isten célja pedig az, hogy együtt, rá figyelve, 

a szeretetben meggyökerezve növekedjünk, épüljünk és legyünk az Ő élő lelki háza, temploma. Sőt, 

legyünk mi a világ világossága és vigyük az Ő fényét a lelkileg sötét világba. Ha nem vesszük 

komolyan ezeket a kéréseit, semmibe vesszük a szavát, az engedetlenség. Az 1Sámuel 15,23-mal 

szeretném eszméltetni a testvéreket, ahol azt olvassuk: „Olyan az engedetlenség, mint a 

varázslásnak a bűne.” Lehet, hogy okkult, rejtett bűnünk kevés van vagy volt, de ha mi a szeretett 

Urunknak a szavát félretesszük és nem engedelmeskedünk neki, akkor azzal magunknak okozunk 

kárt, a saját lelki fejlődésünket, az Istennel való kapcsolatunkat árnyékoljuk, sötétítjük be az 

engedetlenségünkkel. Ezért nincs sokszor életkedvünk, nincsen örömünk, nem lesz vágyott Jézus 

Krisztus követése és akár ki is égünk. Sok gyülekezeti tagtól hallottam már az elmúlt napokban: 

Igen Julcsi, tudom, hogy mit kellene tenni, tudom, hogy mit vár tőlem Jézus. S akkor miért nem 

tesszük? Ne a magunk jogaihoz, sértettségéhez vagy elképzeléséhez ragaszkodjunk, hanem adjuk 

át magunkat Istennek. Mert a Róma 13,12-14 versekben így szól hozzánk a mi élő Urunk: „Az 

éjszaka múlik, a nappal pedig már egészen közel van, tegyük le tehát a sötétség cselekedeteit és 

öltsük fel a világosság fegyvereit. Öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust, a testeteket pedig ne 

úgy gondozzátok, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne.” Jézus Krisztus tehát szabad, 

megváltott gyermekeket szeretne, akik szabadok a sátán hatalmától, szabadok önmaguktól, 

szabadok az Ő követésére, az Ő szeretetére, és szabadok akár a testvérek szeretetére, a testvérek 

megbocsátására, irgalmazásra és szabadok az engedelmességre. Ámen. 

 

Imádkozzunk! 

Drága Urunk! Hálásak vagyunk neked azért, hogy eljöttél közénk, azért, hogy elválaszd a sötétséget 

a világosságtól és köszönjük Jézus Krisztus, hogy Te magad vagy a világ világossága. És hálásak 

vagyunk neked, hogy ha mi már a követőid lehetünk és elmondhatjuk neked, hogy eloszlott a 

sötétség az életünkben, hogy nem vagyunk már sötétségben, de ha mégis Urunk, akkor leplezd le a 

sötétségnek a fegyvereit, a területeit az életünkben. Kérünk, hogy áraszd ki ránk a fényedet. Kérünk 

téged mindazokért, akik még keresnek téged, akik nem értenek, akik a lelki tompaságban, 

homályban ülnek, hogy a Te csodálatos fényeddel ragyogj be az ő életükbe is.  Így kérlek Uram, 

hogy áldj meg mindannyiunkat, akik most itt voltunk ebben a zoom-szobában és adj nekünk 

figyelmet, éberséget, hogy a 2 rövid bizonyságtételt, ami most előttünk áll, meghallgathassuk. 

Legyen dicsőség azokért a szabadításokért, amelyeket már elvégeztél akár a két testvérem életében 

és legyen tiéd a dicsőség minden szabadításért Úr Jézus Krisztus. Ámen. 

 

Mondjuk el együtt a Jézus Krisztustól tanult imádságot: 

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. A mi mindennapi kenyerünket add meg 

nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk 

vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a 

hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. 

 

„A tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy 

mindenki mindenütt térjen meg, ezért inkább növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, 

Jézus Krisztusnak az ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökkévalóságban.”  

Ámen. 
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Két rövid bizonyságtételt hallgassunk meg innen a fóti gyülekezetből. 

 

Áldás, békesség! Klimajné  Jakab Krisztina vagyok és szeretnék bizonyságot tenni arról, hogy 

milyen volt az életem és milyen körökben forogtam azelőtt, mielőtt Jézust megismertem. 12 évvel 

ezelőtt egy áprilisi napon adtam át az életemet Jézusnak. Megtérésem előtt  indult a gyülekezetben 

egy Kereszt-kérdések című sorozat. Ezen alkalmak egyikén esett szó az okkultizmusról. Azt sem 

tudtam mit jelent, talán nem is hallottam előtte még sohasem. Ahogy kezdtem közeledni Isten felé, 

megismerni Őt és az Ő fiát, Jézust, úgy nyitotta fel a szememet Isten azzal kapcsolatban, hogy 

mennyi titkos, rejtett, számára utálatos dolog, bűn van az életemben. Apukám halála után 

megidéztük a szellemét asztaltáncoltatás formájában. Sikerült. Ma már tudom, hogy nem ő, hanem 

a sátán jött elő. Kislányom halála után szinte minden napot a temetőben kezdtem. Ültem a sírján és 

beszéltem hozzá, tőle kértem segítséget. Ma már tudom, hogy az elveszített hozzátartozóink, 

szeretteink nem látnak és nem hallanak bennünket. Amikor hozzájuk beszélünk, akkor a sátánt 

szólítjuk meg. Nagyon veszélyes! Jósnőnél voltam, kíváncsi voltam a jövőmre. Állandóan 

olvasgattam a horoszkópomat. Stresszoldásra jártam kineziológushoz. Annyira megtetszett, hogy 

meg is tanultam. Egy ideig kineziológusként dolgoztam. Nagyon tetszett, hogy mások 

tudatalattijában utazgatok, akár generációkon keresztül. Sok sikerélményem volt. Volt egy hölgy, 

aki háromszor volt nálam és letette a nyugtatókat, kedélyjavítókat, amiket évek óta szedett testvére 

halála miatt. A tanfolyam alatt volt, akinek megnyílt a harmadik szeme és látta a szellemvilágot. 

Ijesztő volt, mégis vágytam arra, hogy én is láthassam. Reikit tanultam és intenzíven használtam. 

Kézrátétellel univerzális kozmikus energiát használtam. Energiablokkokat oldottam fel, csakrákat 

nyitottam meg. Egyszer babalátogatóban voltam az egyik barátnőmnél és panaszkodott, hogy pár 

hetes kisbabájának 2 napja nincs széklete, fáj a hasa. Kb. 2 percig tartottam a kezem a pocakja felett 

és három pelust cseréltünk alatta. Férjemet, gyermekeimet és magamat is kezeltem a reiki 

segítségével. Ezeket nem dicsekvésképpen mondom. Nagyon jól működnek, nagyon hatékonyak 

ezek a módszerek, éppen ezért félelmetesek és veszélyesek. Hálás vagyok, hogy ma már tudom, 

hogy nem Isten van ezek mögött a dolgok mögött, hanem a sátán. Egyébként a reiki és a pránanadi 

nagyon-nagyon hasonló, vírusszerűen terjed a világban és mindkettőt el kell kerülni. Hosszú évekig 

„A titok” című könyv volt a Bibliánk. Be akartuk vonzani az egészséget, a boldogságot, a pénzt, 

elűzni a betegségeket. A szerző még a Bibliából is használ igéket, persze félremagyarázva. A 

tudatlan ember pedig elhiszi, mint ahogyan mi is elhittük. Meditáció. Nagyon sokat meditáltam. 

Ilyenkor ellazulunk, egy adott dologra koncentrálunk. Vannak, akik ilyenkor transzba is esnek. Van, 

aki azt vallja magáról, hogy meditáció segítségével lép kapcsolatba Istennel. Nincs meditációra 

szükség, egyszerűen imádkozni kell, megszólítani Istent és beszélni hozzá. Hipnózis. Ez egy 

alváshoz hasonló állapot. Ettől engem megkímélt az Úr, de pl. a férjem részt vett egy ilyenen. 

Hipnotizálták, visszavitték előző életébe, hogy ott feloldják a problémáit, szorongásait. 

Természetesen ezt ma már ő is tudja, hogy ez is a sátán műve volt. Egy életünk van itt a földön és 

majd utána jön az örökkévalóság. Ingát használtam. 99% pontos választ kaptam a kérdéseimre. Pl. 

milyen lesz egy születendő baba neme? Terveztem, hogy angyal tanfolyamra megyek. Kapcsolatba 

lépek az angyalokkal és behívom őket az életembe. Akkor még nem tudtam, hogy egy bukott angyal 

már az életem része, aki nem más, mint a sátán. Számmisztikát szerettem volna tanulni. Ez is egy 

ezoterikus dolog, ami okkult dolognak számít. 37 évig az ördög legjobb cimborája voltam és ezzel 

szembesülni nem volt könnyű. Amikor leültünk a tiszteletes asszonnyal imádkozni, megtérésem 

előtt, összeírtam minden egyes okkult dolgot, ami az életemben volt és egyenként megtagadtam 

azokat. Kértem Istent, hogy bocsássa meg őket és mutassa meg nekem, ha van még valami az 

életemben. A sátán viszont nem vonult vissza, nagyon intelligens, mindig lesben áll és vár arra, 

hogy támadhasson. És most két történetet szeretnék elmondani a kedves testvéreknek. Egyszer, 

amikor csapdába estem és egyszer, amikor nem. 
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Egy céges rendezvényen voltunk és volt ott egy fiatalember, aki kártyatrükköket mutatott és nagyon 

jól szórakoztunk és egyszer azt mondta a férjemnek, gondoljon kettő darab szóra, és nagyon 

koncentráljon erre a két szóra. Ezt megtette a férjem. A fiatalember leírta egy papírra, de nem az a 

két szó volt és viccesen  azt mondta, jó, ezt akkor gyakorolnia kell neki, térjünk vissza a 

kártyatrükkökhöz. Egy-két trükköt mutatott még és mielőtt elköszönt, a névjegy kártyáját, amit 

kivett a zsebéből és odaadta a férjemnek. S a névjegykártya hátoldalán az a két szó volt, amire a 

férjem gondolt és koncentrált rá. S csodálkoztunk, hogy hű-ha milyen fantasztikus és mit tud ez a 

fiatalember és hozzáteszem, akkor már pár éve megtértünk mind a ketten és az Úr gyermekei 

voltunk. Hazafelé az úton esett le nekünk a tantusz, hogy hoppá, csapdába estünk! Ez a férfi 

ugyanúgy kutakodott a férjem gondolataiban, mint ahogyan én kutakodtam kineziológusként mások 

gondolataiban. Bár nagyon rossz érzés volt, a hazafelé utat végig imádkozva hálát adtunk az Úrnak, 

és olyan jó, hogy leborulhatunk hozzá és ha megvalljuk bűneinket, akkor megbocsátja Ő.  

A másik alkalom pedig nem régen volt. Egy három napos esküvőn voltunk és péntek este egy hölgy 

összehívta a násznépet, körbe álltunk és amikor láttam, hogy fáklyák vannak, akkor már jött egy 

rossz érzés, hogy valószínű nekem nem kell itt lennem. Jól is éreztem, elvonultam és hát egy 

sámántánc vette kezdetét. A fülembe lihegett az ördög, hatalmas nagy félelem, féltem, ideges 

voltam, elkezdtem sírni és nagyon kétségbe estem és éreztem, hogy most kell nekem imádkoznom. 

Először is hálát adtam Istennek, hogy a férjem, a gyermekeim és én teljesen külön vagyunk, nem 

vagyunk ott, s mi már tudjuk, hogy ez utálatos neki. Utána pedig kértem Istent, hogy azoknak az 

embereknek, akik ott vannak, köztük a szeretteimnek bocsásson meg, mert nem tudják, mit 

csinálnak és ugye van egy olyan mondás: legszebb öröm a káröröm. Másnap hallottuk, hogy a hölgy 

panaszkodott, hogy nem volt jó a tánc, nem jöttek az energiák. Olyan jó volt, hogy az Úr Jézus 

megdicsőítette magát, hogy a férjem és én imádkoztunk és az Úr meghallgatta és nem jöttek az 

energiák. Most nem tudott csapdába csalni ebben az esetben.  

Hálás vagyok, hogy most bizonyságot tehetek, ilyenkor, amikor okkult dolgokról beszélek, akkor 

mindig csordultig van hálával a szívem, hogy miből hozott ki engem az Úr. Fájdalmunkban, 

gyászunkban kapaszkodókat keresünk és az esetek többségében Isten az utolsó, akihez fordulunk. 

Ha Istent választjuk, akkor az okkult dolgoknak nem adhatunk helyet az életünkben. Két úrnak nem 

szolgálhatunk, vagy Isten vagy a sátán, vagy jobbra megy valaki, vagy balra. Azok, akik középen 

akarnak maradni, ketté vágatnak. Megköszönöm a testvérek figyelmét és egy igével szeretném zárni 

a bizonyságtételemet. Józsué könyve 24 részének 15. verse: „Válasszátok ki még ma, kit akartok 

szolgálni, de én és az én házam népe az Urat szolgáljuk.” 

Áldás, békesség! 

 

Áldás, békesség! Oláh Fenyvesi Judit vagyok a Fóti Református Egyházközség tagja. 2019 nyarán 

adtam át életemet az Úrnak, akkor indult új életünk. Most azonban mégis a régiről szeretnék 

mesélni. Mindig is hittem Istenben. Gyermekkorom óta járok templomba, imádkozom, de Jézust 

nem ismertem, és számtalan helyen kerestem korábban boldogulást, boldogságot, megoldásokat. 

Két gyermekünk van, 12 és 8 évesek. A nagyobbik fiúnkon születésétől érezzük, hogy más, mint a 

többi gyerek. Kezdő szülők lévén, nem tudtuk mihez kezdjünk. Már csecsemőként szakemberekhez 

fordultunk. Számos dolog ki is derült, ami látszólag választ adott nyugtalan, aktív, fáradhatatlan 

viselkedésére. Elkezdtük a javasolt kezeléseket. Hol javult, hol rosszabbodott a helyzet, rendkívül 

el voltunk keseredve és fáradva. Majd közösségbe került: bölcsőde, óvoda. Kilógott a társai közül, 

pedagógusai nehezen kezelték. Az otthoni helyzet is folyamatosan romlott. Neurológus, 

pszichológus, mindenhová vittük, hogy javuljon az állapota, de sajnos rosszabbodott. Az egyik volt 

óvodás társának az édesanyja kineziológus, aki egyik reggel elkezdett mesélni a módszerről és 

felajánlotta a segítségét. Nem tudtam mi ez, nem is nagyon hittem benne, elsőre elutasítottam. Ekkor 

született meg második fiúnk. Fáradtság, kimerültség, teljes elkeseredés. Eljutottam odáig, hogy már 

mindegy ki vagy mi segít, csak változzon a viselkedés, mielőtt mindenki és minden összeomlik. 
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Elmentem hozzá egy kezelésre és elindult a lavina. Egyszerre ijesztő és fantasztikus élmény volt. 

Olyan információkat mondott, amiről nem tudhatott, csak ámultam. Elmondta, hogy miket olvasott 

ki a testemből, hogy mi okozhatja a gyerek problémáit, hogy hogy oldja ki ezeket a múltbeli 

sérelmeket és hogy fog jelentősen megváltozni az életünk. És valóban jelentősen megváltozott. De 

akkor még fogalmam sem volt, milyen irányban. Csak szárnyaltam, hogy végre van megoldás és 

minden rendben lesz. Ehhez viszont rendszeresen menni kellett, sőt a gyereket is vinni kellett. Ő 

foggal-körömmel ellenkezett. Az első kezelést végig üvöltötte, hogy hagyjuk békén. Utólag 

belegondolva ez is mennyire csodálatos, hogy ő már akkor érezte, hogy ez neki mennyire rossz. 

Egyre mélyebben ástam magam a témába. Ijesztő dolgok történtek, minden alkalom megviselt és 

felkavart, de látszólag mindig javult a helyzet az adott kezelt problémával kapcsolatban. Nagyon 

boldog voltam és azt éreztem, megoldást  leltem mindenre és egyre jobban érdekelt az okkultizmus. 

Elvégeztem egy kineziológiai tanfolyamot, reiki oktatói papírt szereztem, családállításokra, 

spirituális tanácsadásokra jártam, ahol a túlvilággal és a démonokkal is kommunikáltunk. Én is 

kezeltem magamat és a gyerekeket is otthon. Időm és pénztárcám legnagyobb részét ezek az 

alkalmak töltötték ki. Majd lassan-lassan a számlák benyújtásra kerültek. A gyereken egyre 

furcsább dolgokat vettünk észre. Nem mert fényes nappal sem a lakásban közlekedni, állatokat, fura 

lényeket kezdett látni a szobájában, rettegett. Az éjszakai rémálmai kezdtek elviselhetetlenné válni. 

Én a rengeteg múltbéli utazástól, információtól, halottakkal való beszélgetéstől, más emberek 

helyzetébe való érzelmi belehelyezkedésektől és mindattól, ami az alkalmaktól kevergett bennem, 

kezdtem megzavarodni, félni, pánikolni. Mindez persze fokozatosan következett be. A gyerek 

állapota odáig fajult, hogy órákig vigasztalatlanul üvöltött éjszakánként önkívületi állapotban. 

Rettegett éjjel-nappal. Teljes elkeseredettség, tanácstalanság. Persze a kezeléseket aktívan 

folytattuk, hiszen gondoltuk, most van rá csak igazán nagy szükség. Ekkor már pár hónapja jártunk 

a gyülekezetbe, istentiszteletekre, alkalmakra. Hiába jártunk korábban is templomba, közösségbe, 

Jézusra itt találtunk. Testvérek figyelmeztettek többször, hogy amikben vagyok, Istennek nem 

tetsző és nem biblikus, de nem láttam, hogy a kettő miért zárná ki egymást? Az egyik istentisztelet 

után, Julianna, a lelkészünk állt a kapuban és és köszöntött minket. Valószínűleg sokat elárult a 

kinézetem, mert megkérdezte, minden rendben van-e, és nem szeretnék-e elmenni hozzá 

lelkigondozói beszélgetésre. Örömmel mentem és minden alkalom feltöltött. Julianna akkor még 

semmit nem tudott rólunk. Azt meséltem csak el, hogy vagyunk, miket élünk át. Mindebből rögtön 

azt kérdezte, nem vagyunk-e benne esetleg valamilyen okkult dologban. Valamilyenben? – 

gondoltam magamban. Mindenben! Rengeteget beszélgettünk a veszélyeiről, hogy nem Istentől 

való mindez, hogy valószínűleg ez okozza a jelenlegi helyzetünket. Elhittem, de nem értettem, hogy 

miért? Úgy voltam vele, ha megértem, talán el tudom fogadni. De hogy soha többet ne használjam 

és ne járjak ilyen alkalmakra? Kaptam könyveket a témáról és sok-sok beszélgetés után az Úr 

kimunkálta bennem, hogy az egyetlen létező út és megoldás csakis Ő!. A következő 

lelkigondozáson letettem az Úr elé minden bűnömet, minden okkult dolgomat, ami még elmondva 

is rengetegnek tűnt. Kértem bocsánatát, kegyelmét, hogy költözzön a szívembe és Ő legyen életem 

ura egyes-egyedül. Éreztük a helyiségben a küzdelmet a lelkemért. Amikor az okkult dolgokhoz 

értem és a nagyfiammal átélt dolgokat kezdtem sorolni, fizikálisan fulladni kezdtem és nem jött ki 

hang a torkomon. Sokáig hagyta az ellenség a bűnöket sorolni, de a gyereket nem akarta adni. 

Megálltunk, sírtunk, levegőt vettünk és persze győzött az Úr! Pár napon belül a gyerek elkezdte 

átaludni az éjszakákat, ami addig soha nem történt meg. 1-2 hét múlva egyedül közlekedett a 

lakásban és boldogan mondta, hogy észrevettem-e, hogy nem fél? És minden megváltozott, mind a 

négyünk életében. Készüléskor elém jött egy igevers: „Teljesedjék be rajtam kegyelmed, Uram és 

megígért szabadításod, hogy választ tudjak adni gyalázóimnak, hiszen igédben bízom.” Zsolt 119, 

33-34 

Én most nem csak a gyalázóimnak szeretnék választ adni – vannak többen is –, azoknak szeretnék 

választ adni, akik nem értik, hogy mi a veszélye mindennek, ahogy én sem értettem. Ezeken az 
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alkalmakon, legyen szó meditációról, kineziológiáról, reikiről, spirituális tanácsadásról, 

családállításról, bármiről! Az a cél, hogy a racionális gondolkodás kikapcsoljon. Misztikus, 

tudatalatti rétegbe viszi az embert, mintha magunkban keresnénk Istent, ami már önmagában is bűn. 

Akkor jó – szerintük – az alkalom, ha az emberi gondolatok szétesnek, megszűnnek és helyükbe 

tud lépni valami misztikus tapasztalat. Kikapcsolja a bal agyfélteket, ami a racionális 

gondolkodásért felel és működésbe lép a jobb, ami az intuitív érzéseket aktivizálja. Ezáltal olyan 

mély tudatalatti szintek nyílnak meg, válnak befolyásolhatóvá, ami súlyos veszélyekhez vezet. 

Komoly fizikai hatások érhetnek minket mindkét irányból. Csatornát nyitunk a démonoknak is, a 

negatív erőknek, hogy számukra kedvező információkat juttassanak az agyunkba, ami teljesen 

tönkre tehet minket. És elindulhatnak rémálmok, félelmek, szorongások sorozata, amiket mi is 

átéltünk, de előfordult már az is, hogy skizofréniává fajult.  Egyik ismerősöm – aki ezzel foglalkozik 

– nem mer bemenni a saját konyhájába, mert sírásók veszik körül és folyamatosan beszélnek hozzá. 

A másik túl van egy többhónapos pszichiátriai kezelésen, de még most sem hisznek nekem. Illetve 

az egyik – aki nem mellesleg református közösségbe jár – kezdi érteni, de ugyanúgy benne dolgozik 

tovább.  A legijesztőbb, hogy rengetegen nem is tudnak róla, hogy milyen következményei vannak. 

Sajnos hívő közegekben is alkalmazzák ezeket a módszereket. Tudok lelkészről, aki 

kineziológushoz jár. A meditáció keresztyén körökben is terjed és egyre népszerűbb, nem is sejtve 

kockázatait. Nem áll bibliai alapon. Ilyenkor önkívületi állapotba kerülnek a résztvevők, de Isten 

jóváhagyása nélkül. A drog, az alkohol – amit feketén-fehéren tilt a Biblia – ugyanezt az önkívületi 

állapotot okozza, aminek során elveszti az illető a tudatos gondolkodást, nyílik a tudatalatti, amihez 

bárki hozzáférhet, s azt helyez el az agyban, ami az ő érdekeit szolgálja. Sehol a Bibliában nem 

találunk olyan felszólítást, amiben Isten bármilyen misztikus gyakorlatra hívná a hívőket. Isten 

minket a Biblia tanulmányozására hív, amihez nélkülözhetetlen a racionális gondolkodás. 

Önkívületi állapotban szinte hívjuk a sátánt, kísértjük. Megvakítottam a racionális 

gondolkodásomat, gyere! Tiszta utat adtam, hogy te vezérelj, ne az evangélium világossága. Igen, 

érzelmekre és misztikumra szükségünk van. De ezt is megadja Isten, ha Őt követjük. Ennek 

kizárólag tőle kell érkezni. Ő az egyetlen megbízható forrás, aki biztosan csak a jót akarja, ilyen 

még egy nincs. Mi emberek nem tudunk várni, azonnal megoldásokat akarunk a problémáinkra, 

azonnal választ akarunk kapni a kérdéseinkre és érteni akarunk mindent, hogy mi, miért történik 

velünk? Pedig mennyi mindent nem értünk! Nincs türelmünk kivárni az Úr válaszait. Nem bízunk 

benne, nem hisszük el, hogy a nehézség is a javunkra van, hogy Isten aközben is valami csodát 

készít. Elmegyünk egy hókuszpókhoz, ő egy kisebb összegért vagy nagyobb összegért azonnal 

választ ad, és megoldást ígér, nem beszélve arról, ha a gyermekeinkről van szó, a sátán nagyon 

okos. Egy anyát legkönnyebben a gyereken keresztül lehet megfogni. És igen! Sajnos, ami ezeket 

a kezeléseket még vonzóbbá teszi, hogy működik. Igen, működik! A probléma oka, amit kiturkálnak 

belőlünk, valós. De kell-e nekünk tudni, hogy mitől szorongunk? S ha tudjuk, mennyivel vagyunk 

előrébb? Igen, a kineziológus  úgymond kimondja, kioldja és 2-3 hónapig jól is vagyunk. de indul 

minden elölről. Elindul egy spirál amiben forogsz, forogsz, mígnem teljesen becsavarodsz. Ezek 

tünetet csillapítanak, ha csillapítanak, de nem megoldást szolgálnak. Az egyedüli megoldás: Jézus! 

A gyermekünk úgy született, hogy egyik szemére nem látott. Nem sorolom hány helyre hordtuk, 

már őrjöngött, ha a szeméről volt szó. Letettem mindent és csak imádkoztunk, imádkoztunk, 

imádkoztunk. A következő kontrollon a gyereknek 70%-os volt a látása. Szteroidos asztmás voltam, 

az okkult kezelések során elmúlt minden tünetem. Minden gyógyszert le tudtam tenni és jól voltam. 

Majd, mikor megtérésem után elmentem egy orvoshoz, az orvos a röntgent nézegetve rám förmedt. 

Mit tett magával? Kezdődő szívizom-gyulladásom volt. A tünetek elmúltak, de a betegség a 

szerveimre húzódott. Tehát igen, az okkultizmus működik. Ezért nem értik sokan, miért rossz, mi a 

baj vele? Aztán a számla is megérkezik előbb vagy utóbb, kinek-kinek milyen összeggel. Nagyon 

hálás vagyok az Úrnak, hogy kiszabadított mindenből, hogy megkaptam az új élet lehetőségét. 

Megértettem, megéreztem és megtagadtam valamennyi okkult tudományt. Azt is megértettem, hogy 
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nem kell mindent megérteni. Amióta az Úrral járunk, számos dolog történt velünk. A gyermek valós 

problémáinak okát és megoldását is Ő adta kezünkbe, hiába kerestük annyi helyen, annyi éven át. 

Napról napra gyönyörködünk benne, ahogy bennünk és a gyermekeinkben munkálkodik Isten. És 

annyira fantasztikus, hogy nincs többet kétely, hogy kihez forduljunk, hogy ki az úr az életünkben? 

És egy igével szeretném befejezni: „Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután 

kiállta a próbát, elnyeri az életnek a koronáját, amelyet az Úr megígért az Őt szeretőknek.” Jak.1,12 

Mert az Úr azoknak ígéri az élet koronáját, akik Őt szeretik, a kísértések tüzében csak az Urat 

szeretők tudnak megállni, a többiek elsüllyednek, elkeserednek vagy visszatérnek a világba.  

Köszönöm a figyelmet! 

Áldás, békesség! 

 

 


