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ALAPTANÍTÁSOK 
Akadályok a gyógyulás útján – Az ördög hitpróbái 1. 

 
A mai napon a démonikus tanítássorozat utolsó kazettáiból hallotok egyet, amelynek a címe 

az is lehetne, hogy: ’Az ördög hitkiüresítı támadásai’. 
 
1Péter 1:3-9 
„Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, aki az İ nagy irgalmassága 

szerint újonnan szült minket élı reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való 
feltámadása által, romolhatatlan, szeplıtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a 
mennyekben van fenntartva számunkra, akiket Isten ereje ıriz hit által az üdvösségre, 
amely készen van, hogy az utolsó idıben nyilvánvalóvá legyen. Amelyben örvendeztek, 
noha most kissé, ha meg kell lenni, szomorkodtok különféle megpróbáltatások között, hogy 
a ti kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb a veszendı, de tőz által kipróbált aranynál, 
dicséretre, tisztességre és dicsıségre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor; 
Akit, noha nem láttatok, szerettek; akiben, noha most nem látjátok, de hisztek İbenne, 
kibeszélhetetlen és dicsıült örömmel örvendeztek: mivel eléritek hitetek célját, a lélek 
üdvösségét.” 

 
A mai napon a hitünk megpróbálásáról beszélünk.  
Azt tanítja az Ige, hogy a kipróbált hitünk sokkal értékesebb Istennél, mint maga a tőz által 

kipróbált arany.  
Úgy is mondhatnánk, hogy a gyógyulás, amelyet megkapunk, a hitünk által van.  
Jézus újra és újra tanítja az Igékben: a te hited tett teljessé téged. Legyen neked a te hited 

szerint! A hited szerint legyen neked!  
A hit az egyik alapvetı, meghatározó tényezı.  
Üdvösséget sem kapunk semmilyen más úton, csak hit által.  
A Biblia azt is tanítja, hogy hitben járunk és nem látásban.  
A Biblia azt is tanítja, hogy a hitünk az, amely legyızte a világot - vagyis hitben kell járnunk, 

és hitben kell élnünk: „az igaz pedig hitbıl él.”  
A gyülekezetben pedig hatalmas a tudatlanság a hitrıl!  
Azt is meg fogjuk nézni, hogy Isten hogyan tekint a hitünkre, mert a hit értékes Istennek. Hit 

nélkül lehetetlen tetszeni Istennek - de hittel viszont tudunk tetszeni Istennek.  
Azt mondja itt az Ige, hogy a hitünk értékes Istennek. Becsesebb – mondja az Ige, és ez az 

Ige csak egy pár alkalommal fordul elı.  
Ez a szó, hogy ’becses’, ez Jézus Krisztus vérénél fordul elı, vagy az értékes gyümölcsöknél, 

amely az üdvösségrıl beszél - mert az emberek, amikor üdvösséget fogadnak el, az egy értékes, 
becses gyümölcs.  

Vagyis ez a becses, értékes hit nagyon magasra tartott dolog Istennél, vagyis jó benyomást 
tesz Istenre.  

Ha lenne sok pénzed, mondjuk egybillió dollárod, és azt odaajándékoznád Jézusnak, Jézusra 
tudnál nagy benyomást tenni? Azt mondják az Igék, hogy a mennyországban még az utcák is 
aranyból vannak, úgyhogy az a pénz, amit odaadnál neki, legföljebb még egy rövid kis arany utat 
tenne hozzá ahhoz az utcához.  

Isten tehát nem azzal foglalkozik elsı sorban, hogy mennyi pénze van az illetınek. Akár 
egybillió dollárod is van, azzal nem tudsz igazán tetszeni Istennek - de a hit nagyon értékes és 
becses dolog Istennél.  

Az Ige azt is tanítja, hogy amikor Isten Fia visszatér a földre, vajon talál-e hitet közöttünk? 
Azt is fel kell azonban ismernünk, hogy a mi hitünk félelmet jelent az ellenség számára, és 

ezért a mi hitünk támadási célpontja lesz az ellenségnek.  
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Az ellenfél el akarja pusztítani a hitünket, és nagyon sok eszköze, útja és terve van arra, hogy 
ezt az ıáltala elsınek tartott aranycélt elkövesse.  

Még egyszer tehát: a hitünk megpróbálásáról beszélünk.  
Mit jelent ez?  
Ez az ördög mőve, az ördög próbálja meg a hitünket, és nem Isten - hiszen Isten azt tanítja, 

hogy öltözzük föl az İ teljes fegyverzetét, hogy meg tudjunk állni az ördög támadásaival 
szemben.  

Most arról beszélünk tehát, hogy hogyan kell ezzel foglalkoznunk, hogyan kell hozzáállnunk, 
milyen eszközei és cselvetései vannak az ördögnek.  

Az ellenség néha olyan körülményeket hoz létre az életedben, amit úgy is nevezhetnénk, 
hogy hitkiüresítı támadások – ami azt is jelenti, hogy amikor ennek a támadásnak a végére érsz, 
vagyis átérsz a túlsó oldalra, addigra teljesen kiüresedtél minden hitedbıl.  

Ez az ördög célja, ez az ı terve.  
Ezért tehát nagyon pozitívan kell tekinteni a hitünk megpróbálására.  
A hit biztosít téged a felıl, hogy mindig te gyızöl, és amikor átérsz a túloldalra, akkor még 

erısebb vagy.  
Az ördög próbái néha a mi számunkra végül is pozitívan alakulnak, mint például Kenneth 

Hagin életében, aki meggyógyult egy halálos betegségbıl, és 60 éve csodálatos tanúbizonyság 
Isten dicsıségére.  

Kenneth Hagin soha nem lett volna az Úrnak ilyen szolgálója, ha az ördög nem támadta 
volna meg. Nagyon kemény helyzeteken kellett keresztülmennie, halálos ágyán töltött sok-sok 
hónapot. Még a pokol ajtajáig is eljutott, és azt követıen a mennyországba került. Ez után 
meggyógyult, és választ adott az elhívására, a szent szolgálati elhívására.  

Azt hiszem, hogy az ördög ma már nagyon sajnálja, hogy pont ıt támadta meg, mert ez nem 
sikerült neki.  

Egyetlen egy Igevers alapján kapta meg a gyógyulását, azáltal, hogy abban hitt. 16 éves 
fiatalként tudta az ördögöt megfosztani!  

Azt is tudnunk kell, hogy az ördög azért van kint a világban, hogy megöljön téged, de neked 
megvannak azok a lehetıségeid, hogy ezeket a támadásokat, és kísérleteit az ördögnek jó irányba 
fordítsd.  

Lehetıség a te számodra, hogy használd és gyakorlatozd a hitedet, és Istennek add a 
dicsıséget a sikerért.  

Nézzük meg az ördögnek ezeket a hitpróbáit, amelyekkel az a célja, hogy mikorra átkerülsz 
rajta, teljesen üres légy a hitedbıl.  

Az ördög olyan helyzeteket próbál kialakítani az életedben, olyan körülmények elé próbál 
hozni, amin, miután már átmentél a túlsó oldalra, túlvagy rajta, tejlejesen üres vagy, minden 
hitedtıl megfosztott.  

Semmi sem inkább sajnálatra méltó, mint egy hitétıl teljesen megfosztott emberi lény!  
Az ember, amely hit nélkül van, teljesen depresszió alatt van, teljesen remények nélkül van, 

teljes hit nélkül van, jövıbeli képek nélkül van. 
Amikor az illetı ezt a fokot eléri, akkor nagyon közel van ahhoz, hogy öngyilkosságot 

kövessen el. Amikor az emberek az öngyilkosság gondolatához eljutnak, akkor azon a fokon 
vannak, hogy nem látják a reményt arra, hogy tovább tudjanak lépni. Nincs hitük a kormányban, 
a munkahelyükben, az emberekben, a saját gyülekezetükben, nincs hitük a holnapban, mert ha 
lenne hitük, akkor nem követnék el az öngyilkosságot.  

Ezt a hitet meg kell határoznunk - hiszen lehet, hogy ezeknek az embereknek is megvan a 
hitük, hogy Isten valóságos, hogy létezik Isten, lehet, hogy abban is van hitük, hogy ık 
üdvösséget nyertek, de nincs hitük arra, hogy továbblépjenek.  

Azt kérdezik esetleg némelyek, hogy: mit értesz ezen? Hiszen az én családomban nagy hit 
van.  
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Az lehetséges, hogy nagy hittel él a családod, de lehet, hogy nincs hite a gyógyulásban. 
Lehet, hogy nagyon Istenfélı a családod, hiszi Istent, és nagy hite van abban, hogy Isten 
valóságos, és hogy Isten szeret téged, és hogy üdvösséged van, de az még nem azt jelenti, hogy 
tudsz abban is hinni, hogy meggyógyulsz.  

Az ellenség folyamatosan azon munkálkodik, hogy téged megfosszon minden hitedtıl!  
Nézzünk meg a következıkben egy történetet a Máté evangéliumban: 
 
Máté 13:20-21 
„Amely pedig a köves helyre esett, ez az, aki hallja az Igét, és mindjárt örömmel 

fogadja; De nincs gyökere benne, hanem csak ideig való; mihelyt pedig nyomorgatás vagy 
üldözés támad az Ige miatt, azonnal megbotránkozik.” 

 
Ebben a példabeszédben négy különbözı földet említ meg az Ige: az útszélre esett mag, a 

köves helyre esett mag, a tövisek közé esett mag, és a jó földbe esett mag.  
Ez négy különbözı típusú szívet jelent.  
Csak egyetlen egy fajta talaj az, ahol eredményt hoz az Ige - pedig mind a négybe 

belevetették Isten Igéjét.  
Nem a magnak a hibája volt, hogy nem lett termés - a szív hibája, ahová belevetették az Igét!  
Nézzük meg ezt a köves helyre esett magot!  
Mert nem volt benne gyökere! Nagy örömmel fogadta az Igét, amikor hallotta, de nem hozott 

eredményt, mert elıtte feladta, a hitét ugyanis próbák érték.  
Nagyon sok ilyen ember van köztünk, akik jönnek az alkalmakra elıször hatalmas 

örömkiáltásokkal: glória, glóri’, glóri’  – kiabálják, és így örülnek.  De nagyon sekélyes a 
megértésük arról, hogy mit mond az Ige - vagyis nem értették meg azt, amit nekik prédikáltak.  

Tudom azt, ha nem növekednek ezen az állapoton túl, akkor a másnapról a következı napra 
már elvesztik, amit kaptak.  

Mondja az Ige, hogy nincs gyökere benne, hanem csak ideig valók. Mihelyt pedig 
nyomorgatás, vagy üldözés támad az Ige miatt, azonnal megbotránkoznak.  

Tehát az emberek ma örömkiáltásokban vannak, és a következı napon pedig újra 
visszaesnek.  

A Biblia azt is tanítja, hogy meg kell mővelni a földet, és mélyen bele kell ereszteni a 
gyökereket a földbe!  

Mélyen kell a gyökereknek lenni, ahogy mondják, egészen Kínáig kell, hogy gyökeret 
eresszen. Nem számít, hogy mi történik! A megpróbáltatásnak a szele, a hullámai, mindegy, 
hogy melyik irányból csapkod, neked meg kell állnod! Ezek a megpróbáltatások nem szabad, 
hogy az Igét kitépjék a szívedbıl!  

Mondja az Ige, hogy csak egy rövid ideig tartottak, mert amint nyomorgatás, vagy üldözés 
támadt az Ige miatt, akkor ezek az emberek megbotránkoztak.  

Magyarország-szerte nagyon sok alkalmat tartottunk. Láttam már, hogy a gyógyító alkalmak 
szervezıi botránkoztak meg, oly gyorsan, hogy már az alkalom során sem jelentkeztek.  

Voltak olyanok is, akik ugyan meghívtak minket, de az alkalmat már nem szervezték meg. 
Mi is ott voltunk a megbeszélt idıben, az emberek is ott voltak. 

Amikor a hit próbái tehát folyamatban vannak, vagyis amikor a nyomás rajtad van, rád 
nehezedik ez a hit próba, akkor nagyon hamar föladják, eldobják a bizalmukat, elmennek 
másfelé. Nincs gyökerük.  

Azt mondhatjuk, hogy az ördögnek a hitkiüresítı próbálkozásai nagyon könnyen 
megfosztották ıket attól a kis hitüktıl, ami volt nekik.  

Tapasztaltad-e már az életben az ördögnek ezeket a hitpróbáit? 
Mielıtt tovább megyünk, szeretném, ha ezt a 23. verset megnéznénk, ahol azt mondja az Ige: 



Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu — Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások 

 

10/4 Jim Sanders – Alaptanítások: Akadályok a gyógyulás útján 1. 

 

Máté 13:23 
„Amely pedig a jó földbe esett, ez az, a ki hallja és érti az Igét; aki gyümölcsöt is terem, 

és terem némely százannyit, némely hatvanannyit, némely pedig harmincannyit.” 
 
Egy becsületes szív. Egy becsületes és egy jó szellem, aki meghallja az Igét, és meg is tartja, 

és gyümölcsöt terem.  
A démonok remegnek, félnek és elfutnak, amikor valaki ilyen hitet épít ki. Az ördög győlöli 

a hitet, és félelemmé válsz a számára, veszedelmet jelentesz a számára, mert a démonok félnek, 
amikor hittel találkoznak.  

Ez szinte automatikusan biztosított a te számodra is, hogy át fogsz menni ilyen hitkiüresítı 
támadásokon.  

Néha az emberek úgy mennek keresztül egy ilyen hittámadáson, mint amikor az autó átmegy 
az automata mosón. Mire az autó átkerül a túloldalra, teljesen tisztára mosták – minden hitébıl 
kiüresedett az illetı.  

Te hogyan fogsz kijönni a következı autómosásból, vagyis az ördög hitkiüresítı 
csapdájából?  

Az összes hitet ki tudja-e mosni belıled az ördög, vagy pedig még inkább ragyogóan, még 
inkább tündöklıen és csillogóan jössz ki belıle, értékesen Isten elıtt? Még tisztábban, mint a 
megpróbált arany.  

Amikor az aranyat berakják a tőzbe, tőzben megpróbálják, akkor még tisztábban jön ki.  
Ez fog veled is történni. Vagy az egyik, vagy a másik.  
Amikor egy napon te is át kell, hogy menj egy ilyen hittámadáson, olyan üresen és 

csapzottan fogsz kijönni a túloldalon, mint a tavalyi elhagyott gólyafészek? Hit nélkül?  
Vagy pedig olyan erısen, mint amilyen erıs a Szent Szellem benned? Keményen és erısen. 

A hited még inkább megpróbált, és még inkább tündöklı és ragyogó lesz, és sokkal jobban meg 
leszel bizonyosodva arról a szívedben, amit hittél, mint valaha - mert e közül a két eset közül 
lesz valamelyik, amikor a hited próbát szenved.  

Nem kell, hogy megvallásokat tegyél, hogy ez bekövetkezzen, mindenképpen meg lesz 
próbálva a hited - ezt mondja Kennth Hagin.  

Mit kell tenni ahhoz, hogy ezek a hitpróbák megtörténjenek az életedben? Semmit. Jönnek 
maguktól, mert az ördög ezen rajta lesz, vagyis e világ dolgai és az ördög azon fognak 
munkálkodni, hogy a te hited megpróbáltasson.  

A te helyed annyi, hogy te arra vigyázz, hogy el ne veszítsd a helyedet!  
Ismerek olyan embereket - sıt még az egyik titkáromat is megemlíthetném itt -, akik 

régebben hitték és prédikálták a gyógyulást, de ma már nem hiszik és prédikálják.  
Ismertem olyat, aki öt különbözı súlyos, gyógyíthatatlan betegségbıl gyógyult meg, és ma 

már ott tart, hogy meg sem akarja említeni a gyógyulását - mert át kellett mennie az ördögnek 
egy ilyen hittámadásán.  

Vannak olyanok, akik régen támogatták a szolgálatunkat, segítettek nekünk, ma pedig 
teljesen a gyógyulás ellen vannak.  

De ez megtörténik Kenneth Haginnel is – a Bibliaiskolában végzettek is gyakran elfordulnak 
tıle.  

Sokszor az emberek, amikor úgy döntenek, hogy felhagyják a hitüket és elmennek tılünk, 
remegve jönnek elénk, és közlik, hogy többet ık nem jönnek.  

Kenneth Hagin szolgálatában is megfigyelhetı, hogy az ı Bibliaiskoláját kijárt, végzett 
szolgálók is feladják a hitüket, és ma teljesen a gyógyulás ellen vannak.  

Mi történt?  
Volt, amikor hittek a gyógyulásban, és megvolt a hitük, és prédikálták ezeket az igazságokat.  
Mi történt?  
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Megmondom, mi történt. Keresztül kellett menniük a hitkiüresítı csapdákon, és amikor 
túljutottak a túloldalra, akkor már teljesen üresek voltak a hitükbıl.  

Én is ismerek olyanokat, akiknek segítettem, próbáltam segíteni, hogy meggyógyuljanak, és 
nem sikerült a gyógyulásukat elfogadni. Nem fogadták el. Nem úgy történtek a dolgok, ahogy ık 
azt hitték.  

Jézust, ha tanulmányozzuk a szolgálatát, megdorgálja az emberek hitetlenségét. A szív 
keménységének és hitetlenségnek nevezte.  

Istenben ne kétkedj! Kishitőek – mondta nekik.  
Vannak olyanok is, akik egyszerően megharagszanak Istenre - pontosabban egy magyar fiatal 

lányra gondolok -, mert felteszik ezt a kérdést, meg merik kockáztatni, hogy föltegyék, hogy: 
miért pont velem történt meg?  

Az ördög valóban ezek ellen az emberek ellen fordul a megtévesztésével és ravaszságával, és 
amikor az emberek nem tudják az igazságot, amikor nem tudják, hogy ı az, akkor úgy 
munkálkodik, hogy az emberek Istent okolják.  

És amikor az emberek életében nem úgy történnek meg a dolgok, ahogy ık azt hitték, akkor 
utána teljesen összezavarodnak, és ilyenkor feladják a teljes hitüket, és felhígul a hitük, eldobják, 
azt mondják: errıl meg is feledkezhetek akár. Úgy gondolják, hogy az nem igazság, ami velük 
történt, és mindent Istenre kennek, és Istent okolják mindenért: mert az İ akarata volt úgyis.  

Ezt én úgy hívnám, hogy „semmi sem az én hibám” vallás. Mindegy, hogy mi történik, nem 
az én hibám. Minden Istentıl függ.  Mintha egészen kis apró semmik lennénk a földön.  

Ha ez így lenne igaz, akkor miért kellene imádkoznunk?  
Látjátok, hogy ez a passzivitás, ez a fajta hitetlenség hová vezet benneteket?  
Ez a kétségbeesésbe és a reménytelenségbe visz benneteket, és ez a kétségbeesés így szól: 

nekem semmi felügyeletem nincs az életem felett, és nincs beleszólásom, hogy mi történik velem.  
Úgy hiszik ezek az emberek, hogy eleve meghatározott Istennél, hogy ki kerül a 

mennyországba és ki a pokolba, és ki egészséges, és ki beteg.  
Ez így nem igaz! Ez az ördög hazugága!  
Isten választási lehetıséget adott, és az alapján, hogy mi mit választunk, az alapján képes 

Isten megtenni dolgokat, illetve nem tud megtenni dolgokat – és amikor legálisan te megtetted a 
döntést, vagyis elhatároztad magad, Isten tiszteletben tartja ezt az elhatározást. Ez az elhatározás 
történhetett akár a te tudatlanságodból is. 

Szeretném, ha tiszta megértést kapnál, és szeretném azt, ha te nem a sebesültek közé 
tartoznál, akiket az ördög meglopott a hitébıl!  

Azt is meg kell értened, hogy ami történik - akár megérted, akár nem -, akármi is történik, 
Isten Igéje igazság! Az Ige igazság!  

Bármi is történik az életedben, ne hagyd, hogy ezt az igazságot meglopják tıled! Ne hagyd, 
hogy bármilyen helyzet, vagy körülmény, vagy történés az életedben meglopjon a hitedbıl!  

Bármi is történik veled az életben, ami azt célozza, hogy a hitedbıl meglopjon, fordítsd rá az 
asztalt, és gyakorold a hitedet, és legyél még erısebb, és még mélyebbre ereszd le a gyökereidet!  

Amikor a túloldalon kiérsz, akkor még ragyogóbb, még tündöklıbb, még dicsıségesebb 
leszel.  

Arról fogunk beszélni, hogy az ördög hogyan próbálja meg a hitedet meglopni, hogy teljesen 
megüresítsen. 

Nézzük meg az elsı számú hitkiüresítı csapdáját, hogyan munkálkodik az ellenség: 
 
2Korinthus 11:2-3 
„Mert féltelek titeket Isten féltésével; hisz eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy mint 

szeplıtlen szüzet állítsalak a Krisztus elé. Félek azonban, hogy amiként a kígyó a maga 
álnokságával becsapta Évát, akként a ti gondolataitok is megrontatnak és eltávolodnak 
attól az egyszerőségtıl és tisztaságtól, amely Krisztusban van.”. 
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Ez válaszolta meg a kérdésemet - nem? Mert amikor megértitek Isten Igéjét, akkor 
egyszerővé válik. 

Megfigyelted-e már azt, hogy amikor egy bizonyos tanítást harmincszor - negyvenszer 
meghallgattál már, vagy már elolvastad a Bibliádnak azt a részét ilyen sokszor, és utána 
egyszerően megvilágosodik a megértés, és akkor odacsapsz a fejedhez, hogy: ó, hát ez az, amit 
ez mondani akar!  

Az ilyen fajta megértés az, amely felnyúl és felvisz a magasba. Olyan egyszerővé válik a 
számodra utána, mint maga az ABC.  

Ha ennek a megértésnek az egyszerőségében megmaradsz, az jelenti azt, hogy hitben 
maradsz.  

Pál attól féltette a hívıit, hogy elmozdulnak ettıl az egyszerőségtıl - mint ahogy Ádám és 
Éva is ezt tette. Ahogy Ádám és Éva gondolatai is megromlottak és eltávolodtak az 
egyszerőségtıl, ugyanúgy féltette a hívıit, hogy Krisztus evangéliumának egyszerőségétıl 
eltávolodnak.  

Minél bonyolultabb a számodra valami, annál kevesebb megértést tudsz belıle kapni, minél 
egyszerőbbé válik valami számodra, annál nagyobb megértést kapsz belıle.  

Ha valami a számodra nagyon bonyolult még, akkor az azt jelenti, hogy te még a sötétségben 
vagy, és akkor igazán nem érezheted jól magad.  

Sokszor az emberek büszkék arra, hogy mennyire el tudják bonyolítani a dolgokat - pedig ez 
a jele annak, hogy kicsi a megértésük.  

Ha valamit próbálsz elmagyarázni, és egyre bonyolultabbá válik, akkor azt mutatja, hogy azt 
még nem érted.  

Ha olyan prédikátorokkal találkozol, akik szeretnek mindent komplexen és bonyolultan eléd 
tárni, azt jelenti, hogy nincsen fény és megértés bennük.  

Azt is jelenti bizonyára, hogy tele vannak büszkeséggel, mert azok az emberek, akik 
elbonyolítanak dolgokat, azok szeretnének benyomást tenni másokra, hogy ık milyen okosak.  

Szeretnélek benneteket emlékeztetni egy példára! Egy nagyon nagy sebességő 
szuperszonikus repülıgépre. Amikor a pilótákat képezték ki ennek a repülıgépnek a vezetésére, 
akkor próbálták nekik elmagyarázni a tanítók, de nem haladt sikerrel a tanítás.  

Meg kellett hívni azt a mérnököt, aki az egészet kitalálta és megtervezte, és amikor ı kezdett 
el nekik tanítani, akkor pillanatok alatt megértést kaptak a növendékek.  

Mert ı, aki tervezte, és aki értette, hogy hogyan mőködik, pillanatok alatt, egyszerőségében 
tudta elmondani, hogy hogyan mőködik, és egy megértést kaptak. Vagyis ı tudta, hogy mirıl 
beszél.  

Ha valaki bonyolultan és minél inkább elbonyolítva beszél valamirıl, az azt mutatja, hogy 
nem érti, mirıl beszél, mert az illetı, aki sokat tud valamirıl, az nagyon egyszerően el tudja 
mondani. Olyan egyszerően, hogy még azt a gyerek is megérti.   

Néha az emberek úgy tőnnek, hogy nagyon okosak, amikor beszélnek, de igazából nem 
tudják, mit beszélnek.  

Ha az emberek nem értik azt meg, hogy mirıl tanítasz, akkor igazából nem szolgáltál feléjük.  
Ezt szükség megérteni, mert ez része annak, hogy az ellenség munkálkodik a hitkiüresítı 

csapdáiban. Igyekszik úgy elbonyolítani a dolgokat, hogy az egyszerősége egyszerően elvesszen, 
és ne értsd meg.  

Ezt mondja Pál: maradj az egyszerőségben, a Krisztus evangéliumának egyszerőségében. 
Mert ezen a területen az ördög nagyon ravasz és cselekkel teljes. Az ellenséggel nem tudsz az 
elmebeli képességeidben összemérhetıvé válni.  

Az ördöggel, ha mérkızni akarsz, akkor nem vagy vele a saját erıdbıl összemérhetı.  
Ha az ördög rá tud bevenni arra a csapdára, hogy az érvelések birodalmában harcot vívj vele, 

akkor bizony ı le fog téged gyızni minden alkalommal, mert az ördögöt nem lehet túlérvelni az 
értelem birodalmában.  
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Mert az ördög egy nagyon tökéletes teremtménye volt Istennek, abban az idıben, amikor 
Isten teremtette, és Isten jelenlétében töltött nagyon sok idıt. Ezért aztán az ördög rá tudja 
szedni, és meg tudja téveszteni a legbriliánsabb elmét is.  

A te pár évnyi elmebeli kapacitásoddal és képességeiddel tehát képtelen vagy arra, hogy az 
ördögöt túlérveld és túlszárnyald az elmédben.  

De a nagyobb, aki benned van, az tud téged megsegíteni! A szívedben, a szellemedben, az 
nagyobb, mint aki a világban van - vagyis İbenne bízz!  

Az ördög egy teremtett angyal volt, és nincs abban az osztályban, ahol maga Isten, úgyhogy 
bízzál meg a Szent Szellemben! Nincs az a gonoszság, amely Istennél igazi veszedelmet 
jelentene! Bízzál meg Isten erejében! 

 Amíg az ellenség az érvelés birodalmában tud téged tartani, ott le fog gyızni - de ha te le 
tudod ıt vinni a hit birodalmába, a szellem birodalmába, ahol te vagy az erısebb, akkor te tudod 
legyızni ıt, minden esetben.  

Az ördög a megtévesztés mestere, és a ravaszság és a trükkök mestere, ezért neked Isten 
teljes fegyverzetét fel kell venned, hogy meg tudj állni az ördög minden ravaszságával szemben.  

Így tud ı háborút nyerni.  
Nem úgy nyeri a háborút, ahogy azt nagyon sokan gondolják!  
Minél nagyobb a büszkeséged a saját értelmedben, annál több gondod lesz az ördöggel, mert 

ı nagyon ravasz és nagyon trükkös - és így gyızi le az embereket. Rászedi az embereket, 
megtéveszti az embereket, és úgy gyızi le ıket. Hazudik nekik - hazugságokkal gyızi le ıket, 
vagyis azok az emberek, akik a hústestben próbálnak gyızedelmeskedni az ördög felett, azok 
már régen az ördög csapdájában vannak.  

Azok a keresztények, aki ilyenek, azokon az ördög egyszerően csak nevet.  
Ne felejtsd el, hogy nagyobb az, aki benned van, és İt kövesd!  
Mert a mi hitünk gyızte le a világot, és ez az, ami megfélemlíti az ördögöt.  
Amikor egy olyan kereszténnyel találkozik az ördög, aki a Szent Szellem erejében bízik, és 

Isten fegyvereivel védekezik az ördöggel szemben, az ördögnek ennyi mondanivalója van csak: 
ez nem fair ez a harc, mert te vagy az erısebb.  

Sajnos a legtöbb keresztény nem hallgat a Szent Szellemre a szívében, és ezért tudja ıket az 
ördög legyızni!  

Minél inkább bízik egy ember a saját képességeiben, a saját okosságában, a saját elméjének 
birodalmában, annál inkább tudja legyızni az ördög.  

Minél inkább akarod te magad elvégezni, annál kevesebbet tud neked Isten segíteni.  
Azért kell neked Istenben bíznod, és az Isten erejében megállnod, mert az ördög nagyon-

nagyon trükkös és ravasz, ezért mindig csak arra a nagyobbra nézz, aki benned van, és İbenne 
bízz! 

 
2Korinthus 11:14 
„Nem is csoda; hisz maga a Sátán is átváltoztatja magát világosság angyalává.” 
 
A világosság angyalává változik át.  
Ez aztán az igazi trükkös és rászedı! Nem? 
Sokszor gondolják az emberek, hogy: én már láttam az ördögöt.  
Hogyan nézett ki? Két nagy szarva, meg piros mellénykéje volt?  
Bizonyára túl sok magyar gulyáslevest ettél! ☺  
Ha az ördög megjelenik neked személyesen, akkor esetleg Gábriel arkangyal személyében, 

vagy egy másik nagy angyal személyében jelenik meg.  
Nyilván nem úgy fog megjelenni neked, ahogy a világ ıt kifigurázza: két nagy 

szarvacskával, hosszú farkacskával.  
Hát, hiszen és tudom, hogy az angyallal találkoztam - mondja valaki – beszéltem is vele.  
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Tudom, hogy ezek az emberek, amikor ezzel jönnek, akkor nem az angyalokkal találkoztak - 
próbálok nekik segíteni -, mert tisztán lehetett látni, hogy Isten Igéjével ellentmondó a 
megtapasztalásuk, mert nem volt biblikus, nem volt igei.  

Ennek ellenére a legtöbb ember ragaszkodik a saját látomásaihoz és a saját 
kinyilatkozásaihoz - nem tudok nekik segíteni.  

Megpróbáljuk az Igét megmutatni nekik, és abban megvilágosítani ıket.  
De hát, hiszen én egy fehér fényben megjelenı angyalt láttam. Hát az csak Istentıl lehetett.  
Nem, nem! Úgy hiszik az emberek, hogy ık valóban angyalt láttak.  
Így van. Angyalt látott, de nem Istentıl, mert az ellenség is képes arra, hogy természetfeletti 

dolgokat tegyen. Maga a sátán is képes arra, hogy világosság angyalává változtassa magát át!  
Azért, mert egy nagy világos, fénylı lényt láttál, ez nem azt jelenti, hogy Istentıl hallottál 

bármit is.  
És ez démonikus! Ezt meg kell értened!  
Azért van kint a világban, hogy téged megtévesszen.  
Ó, nem, nem én Istentıl hallottam - ragaszkodik hozzá –, angyalt láttam.  
Tudjátok, mit mond Pál? 
 
Galata 1:6-9 
 „Csodálkozom, hogy attól, aki titeket Krisztus kegyelme által elhívott, ily hamar más 

evangéliumra hajlotok. Holott nincs más; de némelyek zavarnak titeket, és el akarják 
ferdíteni a Krisztus Evangéliumát. De akár mi, vagy egy mennybıl való angyal hirdetne is 
néktek valamit azon kívül, amit néktek hirdettünk, átkozott legyen. Amint elıbb 
mondottuk, most ismét mondom: ha valaki néktek hirdet valamit azon kívül, amit 
elfogadtatok, átok legyen.” 

 
Azt mondja az Ige, hogy: „ha akár mi, vagy egy mennybıl való angyal is mást hirdetne 

néktek, mint amit eddig hirdettünk nektek, átok legyen.”  
Vagyis Pál azt mondja, hogy mindegy, hogy fehér világító lény, vagy akár másmilyen. Ha a 

mennybıl érkeznek, és mennyei dalokat énekelnek neked, nézd meg a Könyvben, hogy mit 
énekelnek, ellenırizd le, és ha nem egyezik Isten Igéjével, akkor nyugodtan nevesd ki ıket: 
micsoda show mősor ördög úr! Takarodj ki a szobámból! A Biblia az én mércém!  

Ezek a próféciák azért vannak nekünk, hogy mi leellenırizzük a dolgokat. Amikor 
belebocsátkozunk ezekbe a bolondos próféciákba, minden esetben ellenırizd le az Igével!  

- Nagyon sajnálom testvérem, de ezt én nem fogadhatom el tıled!  
- Igen, de ez a prófécia egy nagyon híres szolgálótól jött, nagy nevő szolgáló. A különbözı 

nyelvek nemei és azok magyarázata által jött.  
- Nagyon sajnálom, én ezt nem tudom elfogadni, mert ez nem Isten Igéje.  
- De hát, hiszen az X.Y. szolgáló adta ezt!  
És akkor mi van? Akkor is meg kell nézned az Igében, hogy mit mond az Ige. Minden 

próféciát le kell ellenırizni a Könyv alapján, az Írott Könyv alapján, és bízz a szívedben! Mert a 
Szent Szellem megmutatja neked az igazságot a belsı bizonyosság által.  

Bízzál abban a nagyobban, aki benned van! 
Mindegy, hogy valaki híres, vagy nem annyira híres - ha beleesik abba a hibába, hogy a 

testben szolgál, akkor bármilyen hibát elkövethet!  
Mert nagyon fontos azt látni, hogy az ördögnek ezek trükkjei, és cselfogásai. Mert láthatjuk, 

hogy Ádámot és Évát is megtévesztette.  
Amikor az ördög arra kísért, hogy engedetlen légy az Ige felé, akkor a hited is 

megpróbáltatik.  
Amikor az ördög arra kísért meg, hogy bőnt kövess el, akkor is a hitedet próbálja meg.  
Az emberek azért követnek el bőnt, mert hiányos a hitük.  
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Hogyan mőködik ez? Ellenség kísért meg a hústesteden keresztül. Azt mondja neked, hogy: 
te úgyis csak egyszer élsz. Ragadd meg ezért ezt a lehetıséget!  

A hit azt mondja, hogy: nem! Istennek ennél egy sokkal jobb van a te számodra!  
A hitetlenség mindig megragadja az azonnali lehetıséget, a hit pedig Istentıl a legjobbra vár.  
Ez hatalmas kapcsolat – ezt látni kell! 
 
1Mózes 3:1 
„A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei vadnál, melyet az Úr Isten teremtett, és 

monda az asszonynak: Csakugyan azt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se 
egyetek?” 

 
Mondja az Ige, hogy ravaszabb a kígyó minden mezei vadnál.  
Ugyanezt a szót használja az Ige azokra az emberekre, akik hamis tanokkal táplálják a 

hívıket. Ravaszág, csalárdság, hitetés. Trükkösek.  
Jakab beszél a földi bölcsességrıl, amely érzéki, ördögi.  
Láttatok már olyat, aki nagyon intellektuális, de minden bölcsessége gonosz? Azt a 

bölcsességet, amit ık magukban hordoznak, az ellenségtıl kapták.  
Mert a Biblia beszél egy ördögi bölcsességrıl is.  
Tudnotok kell azt a Bibliából, hogy az ördög nem annyira buta.  
Az emberek sokszor az intelligenciát és ezt a bölcsesség ihletést az ördögtıl kapják. Sokszor 

az embereknek tehát egy ördögi intelligenciájuk és bölcsességük van.  
Az ördög tehát nagyon briliáns, de egy sötét, ördögi, gonosz módon, és a megtévesztés 

magját veti el benned.  
A munkája abból áll, hogy ezeket a gondolati magokat megpróbálja elültetni benned, hogy 

ezek benned kikeljenek, ezeket elfogadd.  
Nagyon megdöbbennél rajta, ha megtudnád, hogy milyen kitartóan és hosszan dolgozik az 

ördög, hogy kidolgozzon olyan körülményeket az életedben, úgy rakja ezeket össze, mint egy 
kirakós játékot, hogy a kép összeálljon, és a körülményeidet úgy rakja össze, hogy téged bajba 
keverjen - mert nagyon-nagyon ravasz.  

De el ne felejtsd, hogy az a nagyobb, Isten Szelleme, az van benned! A bölcsebb - aki nála a 
bölcsebb – az van benned! 

 
1Mózes 3:1 
„A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei vadnál, melyet az Úr Isten teremtett, és 

monda az asszonynak: Csakugyan azt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se 
egyetek?” 
 

Az elsı dolog, amit az ellenség megpróbál, hogy kikéri a hiteteket, Isten Igéjében van-e 
hitetek.  

Az ördög meg fogja próbálni azt a megértést, amit kaptál az Igébıl: Mit is mondott Isten? 
Lássuk csak!  

Vagyis ki fogja hívni ezt a megértést, meg fog kérdezni róla, és ez a te hited próbája.  
Hiszen a hited azon alapul, amit Istenmondott neked, és az ördög ennyit próbál majd, hogy 

ezt a hitedet, amely az Igével kapcsolatban a szívedben van, ezt kitépje belıled: Mit is mondott 
neked Isten?  

 
1Mózes 3:2-3 
„És monda az asszony a kígyónak: A kert fáinak gyümölcsébıl ehetünk; de annak a 

fának gyümölcsébıl, mely a kertnek közepette van, azt mondá Isten: abból ne egyetek, azt 
meg se illessétek, hogy meg ne haljatok.” 
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Vagyis itt a válasz: Isten nem ezt mondta. Arról az egy fáról nem lehetett enni, attól 
maradjunk távol – mondta Isten.  

Tehát az asszony, Éva, nincsen összezavarva afelıl, mit mondott Isten. Éva pontosan tudta, 
mit mondott neki Isten: azt a fát ne illessétek!  

De az ellenség ezt követıen azon munkálkodik, hogy az elméjükben elbonyolítsa azt az 
egyszerőséget, amit Isten mondott.  

Mi után munkálkodik? Hogy kirabolja ıket a hitükbıl, hogy meglopja ıket a hitükbıl.  
Nézzétek csak meg, hogyan munkálódik az ördög tovább - és ugyanígy munkálódik énvelem, 

és teveled is: 
 
1Mózes 3:4 
„És monda a kígyó a z asszonynak: bizony nem haltok meg;” 
 
Mondja az ördög, hogy: bizonyára nem haltok meg.  
Vagyis ez hazugság! Ez a hitünk próbája.  
Az ördög mindig is ki fogja kérni azt tıled, hogy mit is mondott Isten? És ha hagyod, hogy 

válaszoljon, akkor egyenes hazugságokkal jön feléd, ellentmondó hazugságokkal.  
Ha egyszer elhatározod, hogy hitbe mélyedsz egy dologgal, és kapsz egy Igét is az Úrtól, 

akkor az ördög azon a vonalon fog téged megpróbálni.  
Az ördög kikéri tıled a hitedet: Úgysem azt jelenti az!  
Azonnal meg fogja tenni. Az ördög azonnal ott terem, hogy azt a hitet kitépje belıled.  
Ez az igazság! 
Mit mond a Biblia?  
Tehát az csak a zsidóknak volt, amit ott az Ige mondott.  
Sokszor, amikor az emberek az Igét hiszik, és jönnek ezek a hitpróbák, mi történik? A szívük 

belül megsérül. Nem tartják érdemesnek az Igét.  
De hát, hiszen az ördög hazug! Te érdemes vagy arra, hogy meggyógyulj!  
Az ördög így lopja meg az embereket.  
 
Filippi 4:19 
„Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az İ gazdagsága szerint 

dicsıségesen a Krisztus Jézusban.” 
 
Az embernek örvendezni kellene: Isten minden szükségemet betölti!  
Az ördög azt mondja, hogy: á, nehogy azt úgy elhidd, mert az csak a szellemi dolgokra igaz.  
 
 

 
 


