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ALAPTANÍTÁSOK 
 

Démonikus hatások 1. – A bukott lény természete 
 
Ma egy sorozatot kezdünk, amelynek a címe: Démonikus hatások. Az ördög eredetérıl lesz 

tanítás.  
Az ördög három területen tud ránk hatással lenni.: a fizikai síkon, a lelki síkon és a szellemi 

síkon - és tudnunk kell ezért bizonyos dolgokat az ellenségrıl, hogy tudjunk megfelelı módon 
szemben állni! 

Azért készül ez a sorozat, hogy segítsen a keresztényeknek, mert a keresztények legtöbbje nem 
hiszi az ördög létét. Ezért meg fogjuk nézni az Írások alapján az ördög eredetét, az ördög történetét a 
megfelelı bibliai írások alapján.  

Sokszor a keresztények a másik oldalra esnek át, és azt mondják, hogy: az én megvallásaimhoz 
nem tartozik hozzá az ördög! Ez hasonló ahhoz, mint amikor vannak virágaid, és ezeket kint tartod, 
és jön a fagy. Be kell hoznod a virágodat, ha nem akarod, hogy kint megfagyjon! Mondhatja erre egy 
keresztény, hogy: az én megvallásom az, hogy Isten fog az én virágomra vigyázni. Megvallhatod ezt, 
ettıl függetlenül a te virágod meg fog fagyni.  

Tehát itt most nem a rossz megvallásokra fogjuk a hangsúlyt helyezni. Mert szükséges tudnunk 
az ördögrıl és az ı tevékenységi körérıl. Nekünk, keresztényeknek nagyon fontos tudnunk a 
hatalmunkat, a jogkörünket, és hogy hogyan kell szemben állnunk az ördöggel.  

 
Ezékiel 28:1-10 
„És lın az Úr beszéde hozzám, mondván: Embernek fia! Mondjad Tírus fejedelmének: Ezt 

mondja az Úr Isten: Mivelhogy felfuvalkodott szíved és ezt mondtad: Isten vagyok én, Isten 
székében ülök a tengerek szívében, holott csak ember vagy és nem Isten, mégis olyanná tetted 
szíved, mint az Isten szíve, lám, hát bölcsebb volnál te Dánielnél! Semmi elrejtett dolog nem 
homályos néked! Bölcsességeddel és értelmeddel győjtöttél magadnak gazdagságot, s győjtöttél 
aranyat s ezüstöt kincses házaidba. Bölcsességednek nagy voltával kereskedésed közben 
megsokasítád gazdagságodat, és felfuvalkodott szíved gazdagságod miatt. Ezokáért így szól az 
Úr Isten: Mivel olyanná tetted szíved, mint az Isten szíve: Azért ímé, hozok reád idegeneket, a 
nemzetek legkegyetlenebbjeit, és kivonják fegyvereiket bölcsességed szépsége ellen, és 
bemocskolják fényességedet. A sírgödörbe szállítanak alá, s meghalsz a megölettek halálával a 
tengerek szívében. Vajon mondván mondod-é megölıd elıtt: Isten vagyok én? Holott ember 
vagy és nem Isten a téged átütınek kezében! Körülmetéletlenek halálával halsz meg, 
idegeneknek keze által. Mert én szóltam, ezt mondja az Úr Isten.” 

 
Ahogy látjátok, Tírus fejedelmérıl szól ez az Igevers: „embernek fia vagy.” Ennek ellenére azt 

mondta magáról, hogy: „Isten vagyok én, Isten székében ülök.” Meg fogjuk nézni az ezt követı 
igeversekben ennek hasonlatosságára a sátán esetét, aki ugyanúgy felmagasztalta magát, mint Tírus 
királya. Tehát látjátok, az elsı részben a Tírus királya ellen szól a próféta egy siralmat, a második 
részben pedig maga az arkangyal ellen mond egy siralmat a próféta. A Tírus királya a 
következıkben az pedig egy szellemi lény.  

Mit ért az Ige a királyról? Királynak nevezi, mert az egész földi szellemi világnak ı volt az ura. 
Az egész Ószövetség keretein belül megfigyelhetjük ezt a kettıs királysági elméletet. Van egy 
királyság, amelyet ember képvisel, és itt a földön királykodik, és efölött van a szellemi síkon egy 
másik királyság, melyet démonikus erık uraltak, és ez egy magasabb szintő királyság volt. És onnan 
jönnek a közbenjárások a sötétség ereje ellen, hogy ıket engedelmességre szorítsák.  

 
Ezékiel 28:11-15 
„És lın az Úr beszéde hozzám, mondván: Embernek fia! Kezdj gyászéneket Tírusz 

királyáról, és mondd néki: Így szól az Úr Isten: Te voltál az arányosság pecsétgyőrője,  
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teljes bölcsességgel, tökéletes szépségben. Édenben, Isten kertjében voltál; rakva voltál 
mindenféle drágakövekkel: karniollal, topázzal és jáspissal, társiskıvel és onixszal, berillussal, 
zafírral, gránáttal és smaragddal; és karikáid mesterkézzel és mélyedéseid aranyból készültek 
ama napon, melyen teremtetél. Felkent oltalmazó kerub voltál; és úgy állattalak téged, hogy 
Isten szent hegyén voltál, tüzes kövek közt jártál. Feddhetetlen voltál útjaidban attól a naptól 
fogva, melyen teremtetél, míg gonoszság nem találtaték benned.” 

 
Itt tehát az Ige egy angyalról szól. Olyan kaliberő angyalról van szó, mint Mihály és Gábriel, 

vagy talán még nagyobbról. Ezek a Kerubok és arkangyalok különböznek a többi angyaloktól. 
Mutatja az Ige, hogy nekik akaratuk is van. És láthattuk, hogy tökéletes volt, feddhetetlen volt az 
útjaiban, attól a naptól fogva, amelyen teremtetett. Ezt nagyon fontos, hogy lássátok! A sátán tehát 
nem gonosznak teremtetett! Teljesen tökéletes volt, addig, míg gonoszság nem találtaték benne. 
Nagyon fontos, hogy azt lássátok, hogy minden, és mindaz, amit Isten teremtett, az eredetileg 
tökéletes volt! 

 
Ezékiel 28:15-17 
„Feddhetetlen voltál útjaidban attól a naptól fogva, melyen teremtetél, míg gonoszság nem 

találtaték benned. Kereskedésed bısége miatt bensıd erıszakossággal telt meg és vétkezél; 
azért levetélek téged az Isten hegyérıl, és elvesztélek, te oltalmazó kerub, a tüzes kövek közül. 
Szíved felfuvalkodott szépséged miatt; megrontottad bölcsességedet fényességedben; a földre 
vetettelek királyok elıtt, adtalak szemük gyönyörőségére.” 

 
Olvashatjuk tehát a 16. versben, hogy vétkezett. És a vétkezésének a forrása, az oka is 

megtalálható: a tökéletes szépsége miatt felfuvalkodott a szíve, és ezért a földre vettetett a királyok 
elé. 

 
Ezékiel 28:18-19 
„Vétkeid sokaságával kereskedésed hamisságában megfertıztetted szenthelyeidet; azért 

tüzet hoztam ki bensıdbıl, ez emésztett meg téged; és hamuvá tettelek a földön mindenek 
láttára, akik reád néznek. Mindnyájan, akik ismertek a népek közt, elborzadnak miattad; 
rémségessé lettél, s többé örökké nem leszel!” 

 
Tehát látjátok, hogy ereje csak azok felett van a mai napon, akik nem tudnak róla, de lesz egy 

idı, amikor soha többé örökké nem lesz. És le van gyızve! Bárcsak több ismeretünk lenne 
Luciferrıl, sátánról, de lesznek még olyan források a Bibliában - mert ugyanarról a szellemi lényrıl, 
amelyrıl itt olvastunk Ezékiel 28-ban, Ézsaiás próféta is jövendölt. 

 
Ézsaiás 14:12 
„Miként estél alá az égrıl fényes csillag, hajnal fia!? Levágattál a földre, aki népeken 

tapostál!” 
 
Egész népeken taposott. A mennybıl, az égrıl kivettetett. Tehát láthatjátok, hogy egy idıben 

hozzáférhetısége volt a mennyekhez, a mai napon már nincsen. 
 
Ézsaiás 14:13-17 
„Holott te ezt mondád szívedben: Az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem 

ülıszékemet, és lakom a gyülekezet hegyén messze északon. Felibük hágok a magas felhıknek, 
és hasonló leszek a Magasságoshoz. Pedig a sírba szállsz alá, sírgödör mélységébe! Akik látnak, 
rád tekintenek, és elgondolják: Ez-é a föld ama háborgatója, aki királyságokat rendített meg? 
Aki a föld kerekségét pusztasággá tette, városait lerontá, és foglyait nem bocsátá haza!” 
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Látjátok a 13. versbıl, hogy ülıszéke, trónja volt. Luciferrıl beszél most az Ige, és az ı bukott 
királyságáról. Arról beszélünk, miután bőnbe esett.  

 
1Mózes 1:1-2 
„Kezdetben teremté Isten (Elohim) az eget és a földet. A föld pedig kietlenné és pusztává 

vált, és sötétség volt a mélység színén, és az Isten Szelleme lebegett a vizek felett.” 
 
Mint mondtuk, minden, amit Isten teremtett, tehát kezdetben, amikor teremtette Isten az eget és a 

földet, az tökéletes volt. És ha megnézitek a 2. Igét: „a föld pedig kietlen és puszta vala” - tehát az 
1. és a 2. vers között egy hatalmas idıszakadék van. Isten a földet nem kietlennek és pusztának és 
sötétnek teremtette. Mint emlékezetek rá, Lucifer azt mondta, hogy: én a mennyekbe megyek föl, és 
az Isten fölé helyezem. Láthattátok ezekbıl a versekbıl, hogy ı a menny alatti szinten helyezkedett 
el. Tehát ahogy: „én a csillagok fölé helyezem a trónomat.” Tehát ı a csillagok alatt helyezkedett el.  

És ahogy láthatjátok az Ézsaiás 14:14-bıl: 
  

Ézsaiás 14:14 
„Felibük hágok a magas felhıknek, és hasonló leszek a Magasságoshoz.” 
 
És utána nézzük meg a 16. versben: 
 

Ézsaiás 14:16-17 
„Akik látnak, rád tekintenek, és elgondolják: Ez-é a föld ama háborgatója, aki 

királyságokat rendített meg? Aki a föld kerekségét pusztasággá tette, városait lerontá!” 
 
Tehát látjuk, mi történt: a föld kerekségét pusztává tette, a városokat lerombolta. Tehát látjátok, a 

Biblia utal rá, hogy a sátánnak itt a földön volt egy szellemi királysága az Ádámot megelızı 
idıkorszakban. Tehát amikor mi azt mondjuk, hogy Ádámot megelızı idıszámítás, akkor arra az 
idıszakra utalunk, mielıtt Isten teremtette volna Ádámot, amit kb. 6000 évre helyezünk. Azt 
megelızıen egy másik világ volt itt a földön, amelyre Lucifer kapta a bérleti jogot - itt a földön, 
Ádámot megelızıen.   

Ez magyarázza nagyon jól azt, hogy miért voltak ezek a nagyon furcsa állatok itt a földön azt 
megelızıen. Sokszor mondják az emberek, hogy azokat a hatalmas, furcsa állatokat Noé özönvize 
pusztította el. De ez nem igaz, hiszen Noé a bárkába minden állat párból vitt, és ugyanazok az állat 
párok maradtak meg a Noé özönvize után, mint elıtte éltek. Ugyanaz a világ maradt meg.   

 
Ézsaiás 24:1 
„Ímé, az Úr megüresíti a földet és elpusztítja azt, és elfordítja színét és elszéleszti lakóit!” 
 
Láthatjuk a 2Péter 3:6-ban: 
 
2Péter 3:6 
„Amelyek által az akkori világ vízzel elboríttatván elveszett.” 
 
Az egész világ tehát elveszett. Viszont a Noé özönvize elıtt és után ugyanaz a világrendszer 

állott fönt. És azt hiszem, hogy ezután Péternek ez a mondata sokat fog segíteni számotokra. 
 
2Péter 3:1-7 
„Ez immár második levélírásom néktek, szeretteim, amellyel a ti tiszta gondolkozástokat 

emlékeztetés által serkentgetem; Hogy emlékezzetek a szent próféták ezelıtt mondott 
beszédeire, és az Úrnak és Üdvözítınek általunk, az apostolok által közölt parancsolatjára:  



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

 

9/4 Jim Sanders – Alaptanítások: Démonikus hatások 1.  

 

Tudván elıször azt, hogy az utolsó idıben csúfolkodók támadnak, akik mindenbıl gúnyt 
őznek, akik saját kívánságaik szerint járnak, És ezt mondják: Hol van az İ eljövetelének 
ígérete? Mert amióta az atyák elhunytak, minden úgy maradt, ahogy a teremtés kezdete óta 
van. Mert készakarva nem vesznek tudomást arról, hogy egek régtıl fogva voltak, és föld, mely 
vízbıl és víz által állott elı az Isten szavára; Amelyek által az akkori világ vízzel elboríttatván 
elveszett. A mostani egek pedig és a föld, ugyanazon szó által megkíméltettek, tőznek tartatván 
fenn, az ítéletnek és az istentelen emberek pusztulásának napjára.” 

 
Nagyon sok keresztény számára viszonylag új, amit most tanítunk. Amirıl Péter itt ezekben a 

sorokban ír, az nem Noé özönvize volt, mert az a világ, amelyrıl Péter beszél, az teljesen elveszett, 
de Noé özönvize elıtt és után ugyanazok az állatok voltak létezésben.  

Sokszor mondják az emberek azt, hogy a Biblia tudományok nélkül való. De ha amikor 
megtalálod a Bibliában azt, hogy az Ádámot megelızı korszakra is van utalás, akkor rá fogsz jönni 
arra, hogy a Biblia igazán a tudományok alapján való, és pontosan megírja, és meg lehet érteni, hogy 
mi történt.  

Egy másik gondolat: Lucifer, ahogy most hívjuk ıt, volt egy királysága a földön. Volt egy 
bizonyos fajta világ, amelynek ı volt az ura. Nem mondanám, hogy emberi lények voltak. Mindazok 
a gonosz szellemek, amelyek ma jelenleg a földön vannak, nagyon valószínő, hogy ugyanazok a 
szellemi lények, amelyek akkor éltek Lucifer idején itt a földön - teljesen mindegy, hogy milyen 
formában. Mondhatják erre sokan, hogy: nem azok az angyalok. Azok az angyalok, amelyek 
föllázadtak a mennyországban Luciferrel, azok ma láncon vannak a sötétségben. Ezt is olvashatjátok 
itt a 2Péter 2:4-ben.  

 
2Péter 2:4 
„Mert ha nem kedvezett az Isten a bőnbe esett angyaloknak, hanem az alvilág mélyébe 

taszította ıket, hogy a sötétség láncain ırizzék ıket az ítéletre;” 
 
Ezek az angyalok tehát meg vannak kötözve, láncra vannak kötve. És máris megkaptuk a 

magyarázatot, hogy miért vannak itt ezek a gonosz szellemek: megvan a joguk, hogy itt legyenek a 
földön. És arra is magyarázatot kapunk, hogy egyes vidékeken miért vannak nagyobb számban 
bizonyos fajta gonosz szellemek. Emlékezhettek ár, amikor a démonok kérték Jézust, hogy: ne küldj 
el minket errıl a vidékrıl - mert már abban az idıkorszakban a földnek azt a részét lakták, és nem 
akartak onnan elmozdulni. Tehát csak bepillantást nyerünk abba, amit Péter itt mondani szeretne.  

 
2Péter 3:4-5 
„Mert amióta az atyák elhunytak, minden úgy maradt, ahogy a teremtés kezdete óta van. 

Mert készakarva nem vesznek tudomást arról, hogy egek régtıl fogva voltak, és föld, mely 
vízbıl és víz által állott elı az Isten szavára.” 

 
Amikor visszamegyünk a Mózes teremtés könyvére, olvashatjuk az 1. és 2. versben:  
 
1Mózes 1:1-2 
„Kezdetben teremté Isten (Elohim) az eget és a földet. A föld pedig kietlenné és pusztává 

vált, és sötétség volt a mélység színén, és az Isten Szelleme lebegett a vizek felett.” 
 
Tehát az egész föld el volt borítva vízzel. A tudósok ezt a korszakot jégkorszaknak hívják. Tehát 

Péter, amikor beszél arról a világról, amely vízbıl, és víz által állott elı, és az a világ, amelyet az 
1Mózes 1:1-2 része között olvashatunk, ez  az idı összekapcsolható. Ahol Ézsaiás könyvében 
olvashattuk, hogy: a sátán lebukott - ez pedig Ádámot elızıleg történt. Mert amikor Lucifert már 
Ádám kertjében találjuk, az Éden kertjében, akkor ı már egy bukott lény.  
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Ézsaiás 14:16-17 
„Ez-é a föld ama háborgatója, aki királyságokat rendített meg? Aki a föld kerekségét 

pusztasággá tette, városait lerontá, és foglyait nem bocsátá haza!” 
 
Tehát láthatjuk, hogy az a világ, amely annak idején létezett, az ı bőnbe esése miatt teljesen 

elpusztult. Amikor ezek az Igék szólnak az emberrıl, akkor a sátánra utalnak, amely az egész földet 
pusztássággá tette. Megrázta a királyságokat, egész földkerekség pusztává lett. Tehát az a bőn, 
amelyet a sátán elkövetett, mindent romba döntött, és Isten letaszította ıt, és Isten elpusztította azt a 
világot, amely akkor volt.  

Viszont a Noé özönvize után ugyanaz a világ létezett, mint elıtte. Ugyanaz a rendszer állt fönt, 
ugyanazok az állatok léteztek tovább. De amirıl a Biblia itt ír, az egy teljes változás. Az a 
világrendszer teljesen elpusztult, amely akkor volt.  

A keresztények itt hibáznak. Sokszor gondolják a keresztények azt, hogy a világ csupán 6000 
éves. A Biblia nem tanítja ezt! Elıször is meg kell feledkeznünk a Darwin elméletrıl, amely nagyon 
sokak által ismert elmélet. A keresztény tudományokról is meg kell feledkeznünk.  

A Biblia azt sem tanítja tehát, hogy a föld összesen 6000 éves lenne.  
 
János 1:1-3, 14 
„Kezdetben vala az Ige, és az Ige vala az Istennél, és Isten vala az Ige. Ez kezdetben az 

Istennél volt. Minden İáltala lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett….  
És az Ige testté lett és lakozék miközöttünk és láttuk az İ dicsıségét, mint az Atya 

egyszülöttjének dicsõségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal.” 
 
A világot tehát Jézus Krisztus teremtette. Amikor Jézus a földön járt, akkor Isten személyiségét 

képviselte itt a földön. Tanította Fülöpnek, hogy: ha engem ismersz, engem láttál, akkor láttad az 
Atyát, az Atyát is ismered. A kérdés az, hogy mikor volt a kezdetek kezdete? 6000 évvel ezelıtt, 
vagy millió százezer évvel ezelıtt. Az én személyes véleményem, hogy százezermillió éves, és akár 
billió éves is lehet a föld. És ahogy a Biblia ezt bizonyítja, ezen a földön volt egy Ádámot megelızı 
idıkorszak. És azt is hiszem, hogy az egész világot, és a földet is Jézus teremtette.  

 
Kolosse 1:16 
„Mert İbenne teremtetett minden, ami van a mennyekben és a földön, láthatók és 

láthatatlanok, akár királyiszékek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok; 
mindenek İáltala és İreá nézve teremttettek;” 

 
Itt nincs evolúció az Igében! Mindent Isten Igéje teremetett! Honnan jön akkor mindaz a gonosz? 

Az ördögtıl. Isten Lucifert tökéletesnek teremtette. Egy Kerubnak teremtette, egy felkent 
arkangyalnak, hogy uralkodjon a föld felett. De Isten nem gonosznak teremtette ıt! Jónak, 
tökéletesnek teremtette Isten, és gonosszá vált.  

Ugyanez a helyzet az emberrel is: minden csecsemı, minden gyermek tökéletesnek van 
teremtve. Szellemileg élık, szellemileg össze vannak kötve Isten Szellemével - és ez bizonyos 
dolgokat megértés elé hoz. Ennek ellenére hallottam prédikátorokat prédikálni, hogy: nem minden 
csecsemı, nem minden gyermek kerül a mennyországba, ha meghal. Bizony hogy mindegyik oda 
kerül! Hallani olyanokat, hogy: az elragadtatáskor nem minden csecsemı megy Jézussal. İk 
mindannyian mennek, és minden keresztény együtt fog menni Jézussal az elragadtatáskor! Be fogom 
bizonyítani nektek, ha velem maradtok, és olvassátok a Bibliát! 

 
Róma 7:9 
„Én pedig éltem egykor a törvény nélkül, de ama parancsolat eljövetelével felelevenedett a 

bőn,” 
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Természetesen Pál nem a fizikai haláláról beszél, a szellemi halálról. Más szóval Istentıl való 
elkülönültségrıl. Pál azt mondja, hogy a szellem Istentıl ered, hiszen Isten maga szellem. És ezért 
Isten a csecsemınek a szívébe nem egy megtéretlen, Istentıl távol való szellemet helyez. Az a része 
a gyermeknek pontosan olyan, mint maga Isten. Hiszen Isten a saját részébıl, az ı szellemébıl 
helyez a csecsemı szívébe szellemet. Bármelyik csecsemıre igaz ez, bárhol is születik - amíg el nem 
érik a felelısségre vonhatóság korát. Ez azt a kort jelenti, amikor meg tudja különböztetni a jót a 
rossztól. Az ı szellemük addig az ideig él Isten elıtt.  

Szeretnék nektek most valami nagyon vigasztalót mondani! Azok az emberek, akik mentális 
sérüléssel születnek, soha nem értik el a mentális sérülésük miatt azt a mentális szintet, hogy meg 
tudják különböztetni a jót a rossztól – ezek az emberek tehát mindenképpen a mennyországba 
kerülnek.  

Pál azt mondja:  
 
Róma 7:9 
„Én pedig éltem egykor a törvény nélkül, de ama parancsolat eljövetelével” 
 
Mit jelent a parancsolat: ne ölj, ne hazudj, nem lopj. Akkor felelevenedett a bőn. Miért? Azért, 

mert az ember természete elveszett a bőn miatt. Ezért mondja Pál, hogy: én pedig meghalék. Hiszen 
tudjuk, hogy Pál életben maradt a testében, hiszen ezt a levelet is ı írja, és: úgy találtaték, mely 
parancsolat életre való, nekem halálomra van. Ezért van az, hogy újjá kell születnünk! Ezért a 
szellemünknek újra kell teremtıdnie, újra Isten Szelleme kell, hogy a szellemünkbe kerüljön! 

Még valamit szeretnék említeni, ami segíteni fog! Mikor kerül be a nevetek az Élet Könyvébe a 
mennyországban? Amikor újjászületsz? Ha ez így lenne, ez azt jelentené, hogy a kicsi csecsemık, 
amikor meghalnak, akkor ık nem kerülhetnének a mennyországban, hiszen az ı nevünk nincs ott, 
hiszen ık nem születtek újjá. Tehát nem akkor kerül be a neved az Élet Könyvébe, amikor 
újjászületsz. Nem írja a Biblia, hogy amikor újjászületsz, akkor kerülne be a neved az Élet 
Könyvébe. A Biblia arról beszél, hogy kitörlıdik a nevünk az élet könyvébıl. És amikor ezt 
megértitek, akkor minden csodálatosan összeillik. Hiszen Isten mindent tökéletesnek teremtett 
eredetében. Amikor megfoganunk, abban a pillanatban a nevünk bekerül az Élet Könyvébe.  

A következıkben fogunk Igéket olvasni a nagy fehér trón elıtti utolsó ítéletrıl. Nagyon fontos 
azt megérteni, hogy a keresztények számára nincs utolsó ítélet. Fontos megérteni, hogy a 
keresztények nem tudják kiérdemelni az üdvösséget. Az üdvösség az a legutolsó ember számára is 
éppúgy megadatott. Jézus Krisztus vére elegendı ahhoz, hogy a legbőnösebb embert is tisztára 
mossa. A keresztények egyetlen ítéleten vesznek részt, ez pedig a munkájukért való jutalom. Azok 
kerülnek az utolsó ítéletre, akik Jézus Krisztust elutasították az életükben, vagyis nincsenek 
újjászületve a szellemükben.  

Segíteni fog ezen a területen, ha elolvassuk az Igéket. Talán gondolkodtok, hogy miért tanítok én 
most errıl? Péter a 2. levelében írja, hogy a kegyelem és az irgalom megsokszorozódik Jézus 
Krisztus ismerete által. A kegyelem, a békesség, az irgalom tehát sokszorozottan lép az életedbe, ha 
megismered Jézus Krisztust. És amikor ezeket megismered, akkor a félelem eltörlıdik az életedbıl. 
És ha ezek az apró képek összeilleszkednek, és megértést kapsz, akkor békesség jön az életedbe.  

 
Jelenés 20:11-15 
„És láték egy nagy fehér királyiszéket, és a rajta ülıt, akinek tekintete elıl eltőnék a föld és 

az ég, és helyük nem találtaték. És látám a halottakat, nagyokat és kicsinyeket, állani az Isten 
elıtt; és könyvek nyittatnak meg, majd egy más könyv nyittaték meg, amely az életnek könyve; 
és megítéltetnek a halottak azokból, amik a könyvekbe voltak írva, az ı cselekedeteik szerint. 
És a tenger kiadá a halottakat, akik benne voltak; és a halál és a pokol is kiadá a halottakat, 
akik ınáluk voltak; és megítéltetnek mindnyájan az ı cselekedeteik szerint. A pokol pedig és a 
halál vettetének a tőznek tavába. Ez a második halál, a tőznek tava. És ha valaki nem 
találtatott beírva az élet könyvében, a tőznek tavába vetteték.” 
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Tehát amikor eljutunk a nagy fehér trón elé, akkor a könyvek nyitva vannak. Ezek nem 
keresztények, akik a nagy fehér királyi trón elé kerülnek ítéletre. Hiszen a szellemileg halottak 
kerülnek ki: „a pokol és a halál kiadá a halottakat.” Mert akkor nyílnak ki ezek a könyvek, amikor 
a halál és a pokol kiadta a halottaikat, akik ınála voltak. És volt egy másik könyv is nyitva, az élet 
könyve. És mindazoknak a neve, amelyeknek a neve nem szerepelt az élet könyvében, azok a tőznek 
tavába vettettek. Ez pedig tüzes kövek között egy tőzzel teli tó. És ezeknek az embereknek, akik a 
halálból és a pokolból adattak ki, megnézték a neveiket, hogy nem szerepelnek az élet könyvében. 
Miért néznék meg ott a neveiket, hogy ott szerepel-e? Miért néznéd meg abban a könyvben, ha 
eredetileg nem szerepelt volna ott a neve? Az ı nevük kitörlıdött onnan. Isten egy pillanat alatt be 
tudta volna népesíteni a földet, de Isten családot tervezett. És Isten az embernek adta meg a jogot, 
hogy népesítse be a földet, és Isten úgy tervezte, hogy mindenki az İ családjához tartozzon. 
Mindenki, aki megszületik, Istentıl van a szelleme, és az élet könyvégbe kerül a neve!  

Emlékeztek, mit mondott Mózes Istennek? Hogy: az én nevemet töröld ki a könyvbıl.  
Úgy érzem, hogy amikor ezt megértitek, akkor békességet kaptok az életetekben. 
Az Ádámot megelızı idıszámításban a földön angyalok uralkodtak. Emlékeztetni szeretnélek az 

Ézsaiás 12:12-ben írja az Ige, hogy: „levágattál a földre, aki népeken tapostál.” A 13. versben pedig 
azt mondja: „égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem az ülıszékemet.” Ez Lucifer, a felkent 
Kerub, a hajnal csillaga. Ádám ebben az idıben nem volt a földön. És ez a felkent arkangyal akart 
felmenni a mennybe. És ha ezt tőzte ki célul, hogy: az égbe megyek fel – akkor nem volt eredetileg 
az égben. Az igazság az, hogy be tudott menni a mennybe, de ma már nincs ez a hozzáférése a 
mennyhez! Abban az idıben tehát Lucifernek a földön kellett lennie. Ahogy mondtuk, Isten 
teremtette a mennyet és a földet. Isten teremtett mindent. Isten teremtette Lucifert is, a felkent, 
oltalmazó Kerubot. İ uralkodott a földön, és ı uralkodott a föld népein. És ahogy látjátok, azt 
mondja: „az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem ülıszékemet” - ez Ádám elıtt volt. 
Ebben az idıben az angyalok éltek itt a földön. Ezt pedig meg fogjuk nézni, és megerısítjük ezt a 
gondolatot a következı Igeverssel: 

 
Zsidó 2:5 
„Mert nem angyaloknak vetette alá a jövendı világot, amelyrıl szólunk.” 
 
Miért említené Pál itt az angyalokat? Azt mondja, hogy: „nem angyaloknak vetette alá ezt a 

jövendı világot”  – vagyis ez a világ, amelyben most élünk, ez nem az angyalok uralma alatt van. 
Viszont ez a mondat arra is utal, hogy volt egy világ, amelyben az angyalok voltak uralmon. Tehát a 
világ, amelyben most élünk, az nem az a világ, amely a kezdetek kezdetén volt. Abban a jövendı 
világban, amelyben most élünk, abban Isten gyermekei uralkodnak. 

 
Zsidó 2:5-8 
„Mert nem angyaloknak vetette alá a jövendı világot, amelyrıl szólunk. Sıt bizonyságot 

tett valahol valaki, mondván: Micsoda az ember, hogy megemlékezel róla, avagy az embernek 
fia, hogy gondod van reá? Kisebbé tetted ıt rövid id ıre az angyaloknál, dicsıséggel és 
tisztességgel megkoronáztad ıt és úrrá tetted kezeid munkáin, Mindent lábai alá vetettél. Mert 
azzal, hogy néki mindent alávetett, semmit sem hagyott alávetetlenül: de most még nem látjuk, 
hogy néki minden alávettetett.” 

 
Ez a gondolat nagyon szorosan kapcsolódik ahhoz, amikor a gyülekezeti hatalomról tanítok: 

Jézus Krisztusban van minden hatalom, és a gyülekezeti testnek Jézus Krisztus a feje, mi pedig 
vagyunk ennek a testnek a tagjai.  

Ahogy az Ézsaiás 14:15-ben olvassuk: „pedig a sírba szállsz alá, sírgödör mélységébe.” 
Királyságokat rendített meg. Milyen királyságokról szól itt az Ige? Azokat a királyságokat, 
amelyeket Lucifer annak idején uralt. Tehát voltak királyságok itt a földön abban az idıben, amikor 
Lucifer uralta a földet.  A föld felett voltak királyságok uralmon. Voltak felhık a föld felett.  
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Meg volt már a menny abban az idıben. Tehát elég nehéz ezt megérteni, és fıleg feldolgozni, de 
Isten utal arra a világra, amely a mi világunkat megelızıen volt.  

Olvashatjuk a 17. versben: „aki a föld kerekségét pusztasággá tette.” Mégis ennek ellenére 
gondolják sokan a keresztények, hogy ez Noé özönvize volt. Nem lehetséges, hiszen nem Lucifer 
okozta Noé özönvizét. Isten okozta ezt az özönvizet a föld felett.  

Szükséges, hogy ezeket a dolgokat megértsétek! Tehát fontos ezt megértetni a keresztények 
számára, hogy volt a földön egy Ádámot megelızı korszak, amelyen Lucifer volt az uralkodó. És 
amikor az 1Mózes 1:2-t olvassuk: „amikor a föld kietlen és puszta vala” – ez egy korszakváltás. 
Sötét, kietlen, puszta volt a föld. Ez nem a kezdetek kezdetének a teremtési állapota, mert Lucifer 
királysága ezt megelızte. A csillagok akkor már léteztek, a felhık léteztek, a menny létezett amikor 
Lucifer uralkodott.  

Azért ismételgetem ezt, mert szeretném, ha mindenki pontos megértést kapna errıl!  
Ha megnézitek a tudomány világát, azt fogjátok tapasztalni, hogy csak bizonyítékokat ad a 

Bibliához, hiszen a hit szavai teremtették a földet. Ezt mondja a Zsidó levél is. Az 1Mózes 1:1, az a 
kezdetek kezdete, a teremtés kezdete. A Biblia nem mondja, hogy a föld 6000 éves lenne – Isten 
Igéje pedig igaz!  

Az Éden kertje, ahol Ádám megkísértetett, és bőnbe esett - Lucifer abban a pillanatban, abban az 
idıben már egy bukott angyal volt, már átalakult. Elvesztette már az uralmát a föld felett. És azelıtt 
az idı elıtt már a föld egyszer elpusztult víz által. Az 1Mózes 1:2-ben olvassátok, hogy a föld puszta 
és üres volt, és vízzel volt borítva. És Ézsaiás 14:17-ben: „aki a föld kerekségét pusztasággá tette, 
városait lerontá” – itt Lucifer pusztította el a földet, tette kietlenné. És nem csak egy részét 
pusztította el a teremtményeknek, hanem a teremtmények összességét.  

Noé özönvizénél a fák például nem pusztultak el, mert a víz nem volt csak bizonyos ideig, 
negyven napig a földön, tehát a fák nem pusztultak el. Hiszen amikor jelet kért és az elsı zöld ág 
visszakerült, akkor azok a fák még mindig életben voltak. Szeretném, ha ezért a ti elméleteitek mind 
az Ige alapján, egységben lenének az Igével! Tehát a Noé özönvizénél a világ nem pusztult el!  

Az 1Mózes 1:1-ben olvashatjátok: „kezdetben teremté Isten a mennyet és a földet.” Mi a föld 
definíciója? Isten definíciója száraz földet jelent. Olvashatjuk az 1Mózes 1:10 versben: „és nevezé 
Isten a szárazat földnek.” Ez Isten definíciója: a száraz föld jelenti a földet.  

Kezdetben tehát Isten volt a mennyben, Lucifer pedig a földön. Lucifer csodálatos volt, ékes 
kövekkel volt díszítve. Ez volt a kezdetek kezdetén. Nem ugyanaz a Lucifer van már az éden 
kertjében, hiszen kígyó testét kellett kölcsön vennie, hogy meg tudja közelíteni. Kígyó képében 
kellett megjelennie. Ahogy olvassátok:  

 
1Mózes 1:2 
„A föld pedig kietlenné és pusztává vált, és sötétség volt a mélység színén,” 
 
A héber szó, mely itt ’vala’-nak megfelelı fordítás, ez a szó 67 alkalommal szerepel a Mózes 1. 

könívében, a Teremtés Könyvében. Azt jelenti, hogy ’vált’, tehát: „a föld kietlenné és pusztává 
vált.”  Tehát nem ’vala’ , hanem ’vált’ - és kietlenné és pusztává vált. Vagyis elpusztítottá vált. A föld 
itt a 2. versben teljesen vízzel borítottá vált.  

Péter pedig azt mondja, hogy: készakarva nem tudják az emberek, hogy a föld víz által volt fedve. 
De a kezdetek kezdetén száraz föld volt a földön, és Lucifer volt ott az úr, és a Lucifert követı 
tragédia, az özönvíz, az Istentıl jött, és a teljes világot elpusztította az a víz. A föld tehát teljességgel 
elpusztult. Ez volt Isten ítélete a sok-sok gonoszság miatt, amely akkor a földön volt. Isten 
elpusztította a gonoszság összességét. Azt a világot, amely akkor volt, vízzel pusztította el, 
tökéletesen. És az a föld, amely pedig most van, menny és föld, amely most van, az pedig, az a világ, 
amely ezt megelızte, az pedig víz által pusztíttatott el, és a jelenlegi világ pedig tőznek van eltétetve. 
Isten ugyanazon szava, ítélete által.  

A Zsidó 11:3-ban olvashatjátok, hogy a földet Isten szava teremtette. 
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Jeremiás 4:23-25 
„Nézek a földre, de ímé kietlen és puszta; és az égre, de nincsen világossága! Nézek a 

hegyekre is, ímé reszketnek; és a halmokra, de mind ingadoznak! Nézek és ímé egy ember 
sincsen; és az ég madarai is mind elmenekültek.” 

 
A 25. vers mondja: „egy ember sincsen.” Gondolj csak bele: volt Ádám óta olyan idı a földön, 

amikor egyáltalán nem volt ember? Nem volt ilyen, még Noé özönvizénél sem, mert az ember, és a 
madarak és az állatok Noé bárkájában voltak. És a 26. verset olvassátok: 

 
Jeremiás 4:26 
„Nézek, és ímé a bı termıföld pusztává lett; és minden városa összeomlott az Úr elıtt, az İ 

haragjának tüze elıtt!” 
 
Ez az a tőz, amely elpusztította azt a világot, amely akkor volt. Teljesen kipusztult a föld. Péter 

teljesen világosan fogalmaz. Az egy másik világ volt. A világ tehát nem olyan állapotban van, ahogy 
eredetileg teremtetett. A föld, amely itt ebben a szóban folytatott kozmoszt is jelent, világegyetemet. 
Nem volt fény a föld felett, és ha nincs fény, akkor élet sem lehet a földön.  

 
Jeremiás 4:23 
„Nézek a földre, de ímé kietlen és puszta; és az égre, de nincsen világossága!” 
 
Ha nincs világosság, nincs élet. Tehát ez nem lehetett Noé özönvize. Hiszen Ádám óta mindig is 

élt ember a földön.  


