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6./ A megszállottság 
A megszállottság a legsúlyosabb eset, amely csak az újjá nem született (Krisztus nélküli) 

emberekkel fordulhat elı. Tudvalevı: az ember szellem, van lelke, és testben él. Megnyugtató, 
hogy az új teremtés szellemében nem lehet démon, mert ott az Úr Jézus vett lakozást. 

A következı esetben egy gonosz szellem a férfi vállára ült és a fülébe suttogott. 
Mivel hallgatni kezdett rá, s elkezdett gondolkodni ezeken, így a démon idıvel az 
elméjébe (lelkébe) jutott. Miután beengedte a gondolatvilágába, Hagin fekete 
foltként látta a fejében. Ennek az embernek ellen kellett volna állnia az ördögi 
sugallatoknak. Mindenki képes a gondolatainak irányítására, féken tartására.  

A gondolatainkat ugyanúgy pórázon kell tartani, mint négylábú kedvenceinket, hogy el 
ne csatangoljanak. Az ördög kívülrıl, az ember lelkén (elméjén, gondolatvilágán) keresztül 
kezdi hadmőveletét. S akik beengedik, azok elnyomottá, majd megszállottá válhatnak. 
Tılünk függ, ellenállunk-e vagy elidızünk a sötét angyalok által sugallt gondolatokon.  

Amennyiben nem vetjük ki azokat azonnal, azzal beleegyezésünket adjuk ahhoz, hogy 
fészket rakjanak az elménkben. Hagin — betekintvén a szellemvilágba — látta, hogy ez a 
magasabb rangú démon más gonosz szellemeket is beengedett az ember feje tetején egy 
csapóajtóhoz hasonló zsilipen. Miután az áldozat megnyitotta magát, a rangos démon 
elindult az elméjébıl lefelé a szellemébe, s az elnyomás megszállottsággá fokozódott.  

A gadarai ırültbıl sem jött ki az elsı szóra a tisztátalan szellem, de Jézus 
megkérdezte a nevét és számát. Ennek ismeretében, nevén nevezve a gonosz 
szellemet, a Mester szavára engedelmeskedett és eltávozott. A kiőzött démonok itt 
maradnak a földön és megpróbálnak visszatérni oda, ahonnan kijöttek (ha az illetı 
ezt megengedi) vagy újabb ‘házat’ (emberi vagy állati testet) keresnek, hogy azokon 
keresztül kifejthessék gonosz tevékenységüket. (Luk. 8,27-36)  

Egy hasonló esetet Hagin is megtapasztalt, amikor egy kórteremben tartózkodott, 
miközben ott meghalt egy súlyos gyomorbeteg. Abban a pillanatban a gyomrán egy 
ütést és égı érzést észlelt. A betegséget okozó démon az elhunyt testébıl eltávozva 
nála keresett magának újabb ‘házat’. De Isten prédikátora tudta, hogy újjászületett 
hívıként hogyan alkalmazza a Krisztusban kapott hatalmát, így Jézus nevében 
ellenállt ennek a támadásnak és szabad maradt.    /vége/ 

 

 

 
 

  

  

  

  

ÖÖÖÖÖÖÖÖRRRRRRRRÖÖÖÖÖÖÖÖMMMMMMMMHHHHHHHHÍÍÍÍÍÍÍÍRRRRRRRRMMMMMMMMOOOOOOOONNNNNNNNDDDDDDDDÓÓÓÓÓÓÓÓ        
A KSZE ságvári gyülekezetének elektronikus lapja – 2011. január 

 

ÚJÉV KÜSZÖBÉN 
 

„… hadd jelentsem meg néktek, ami rátok következik a messze jövıben.” (1Móz. 49,1) 
A tovatőnı év munkája leginkább az 1Thessalonika 2,10-13 

versekkel fejezhetı ki. Hálát adunk az Úrnak, hogy  
kegyelmébıl az óévben szent oltalmában megırzött 
és szaporított bennünket. Istennek hálákat adni 
mindig jó. A Biblia többféle hálaadást említ: 1./ 
szívünk indíttatására bármikor áldozhatunk ajkaink 
hálaadó gyümölcsével (Zsolt. 100,4-5); 2./ hálát 
adhatunk visszamenıleg az Úr szabadításáért, imáink 
megválaszolásáért (Zsolt. 107,20-22); 3./ továbbá a hit szavát használva elıre is köszönetet 
mondhatunk olyan imádságban kért dolgokért, amelyek beteljesedését még várjuk.   

Jézus még Lázár feltámadása elıtt megköszönte az Atyának, hogy az imáját meg 
fogja válaszolni. (Ján. 11,41-43) Ennek mintájára nekünk is hálaadással szükséges a 
kívánságainkat az Úr elé terjesztenünk. (Fil. 4,6) Pál és Silás megverve és 
bebörtönözve a helyzetük legsötétebb órájában képesek voltak imádkozni, és 
énekükkel Istent dicsıíteni. A trón elé felszálló, szívbıl jövı magasztalást az Atya úgy 
viszonozta, hogy kiárasztotta Szellemének erejét (megszabadító kenetét, szolgáló 
angyalait) és a rabok természetfeletti módon kiszabadultak. (Csel. 16,25)  

Nem csak a korai egyházban, de a mai napokban is használhatjuk a Zsoltár 50,14-15 
verseiben rejlı alapelvet, amelynél fontos figyelembe venni a következı sorrendet: 
hálaadás — segítségkérés — szabadulás! A Krisztus Testének íródott levelek is felhívják a 
figyelmünket arra, hogy minden helyzetben adjunk hálát Istennek, mert egyedül İ 
képes kimenekedést adni, mivel İ hatalmasabb az összes problémánál! (1Thes. 5,18) 

„Nem tudjuk, mit hoz a jövı!” — megnyilatkozások nagyon veszélyesek, mert 
kiszolgáltatottá tesznek. Egy hívınek a hit szavait kell szólnia: „Úgy fog történni 
minden az új esztendıben, ahogy meg van írva; az Ige él és azt termi, amire Isten 
teremtette!” Aki új teremtés Krisztusban, annak nem múltja van, hanem jövıje!  

Igen jó esztendı jön azokra, akik eddig az Igén álltak! Ne feledkezzünk el arról, hogy 
Isten a forrásunk, de Tıle csak hit által nyerhetünk el bármit is. A hit kizárólag az Ige 
hallgatása által növelhetı, ezért kitartóan látogassuk az istentiszteleteket! (Róm. 10,17; 
Zsid. 10,25) Akik eddig ‘vetettek’, árasszák ki a hitüket a bıséges ‘aratásra’. Akik nem 
aktivizálják a hitüket ezen a téren, nem fogják meglátni Isten túláradó bıségét.  

Istennek egy jó terve van a gyermekei számára! Viszont nem szabad elfeledkezni 
arról, hogy az ördögnek is van egy terve velünk kapcsolatban, amit hatástalanítani kell. 
Ahhoz, hogy szent védelemben élhessünk, a hatalom imáját kell használnunk, illetve 
Isten tervébe szükséges bekerülnünk és ott munkálkodnunk az elhívásunk szerint.  

Az új évre szóló örvendetes igei üzenet: akinek van, azoknak még adatik! (Mát. 
13,12) A tizedfizetı és adakozó hívık, akik elfogadó hitüket ki tudják árasztani a 
‘vetéseik’ felett, azoknak csordultig lesz a poharuk. Mindenképp legyünk jó sáfárai 
mindazon dolgoknak, amelyeket a mennyei Atyánk ránk bízott. (1Pét. 4,10)  

 

AZ ÜDVÖSSÉG IMÁJA 
Teremtı Istenem, Eléd állok, és fennhangon imádkozom: 

Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bőneimért. 
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból az én megigazulásomért. Megkérlek Jézus, 
legyél az életem Ura, Megváltója és Gyógyítója! Kérlek, Jézus, költözz a szívembe, 
és teremts újjá engem! Elfogadlak Téged, mint személyes Megváltómat, Uramat és 

Gyógyítómat! Hiszem, hogy a hittel elmondott megvallásom által megváltást 
nyertem, és újjászülettem Krisztusban! Az İ szent vére megtisztított minden 

bőntıl. Köszönöm, Úr Jézus az örök életemet! Ámen. (Róm. 10,9–10) 

Szeretettel várunk minden érdeklıdıt a biblia-tanításokra a helyi gyülekezetbe: 
SÁGVÁR, Általános Iskola, csütörtök 17.45 (bejárat a rk. templom felıl) 

Krisztus Szeretete Egyház: www.ksze.org > internet rádió és tévé, videó tanítások 
Az ÖRÖMHÍRMONDÓ ingyenes terjesztés céljára tetszés szerint sokszorosítható. 

Szerkeszti: Bor Ferenc lelkipásztor – 70/259-1348 – bekevar@fw.hu - http://www.bekevar.fw.hu  
A korábbi számok elérhetık a Békevár webkikötın: http://www.bekevar.fw.hu/info.htm   

Kérjük, add tovább lapunkat, hogy áldás lehess mások számára! 
Jézus szavai minden keresztényhez: hirdessétek az Evangéliumot minden teremtésnek! 

 

   Krisztusban beteljesedett, gyıztes boldog újévet! 
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De mit is kell érteni az alatt, hogy „akinek 
van”? Ezen a bolygón mindenkinek van valamije. 
(2Kir. 4,2 – korsó olaj) De mégis akadnak 
olyanok, akik nincstelennek látják magukat. 
Azonban ez roppant veszélyes szemlélet! Hogy 
miért? Mert a bajt tetézve ráadásul attól a kevés 
jótól is elesnek, amijük éppen még megvan.  

„Mivelhogy az İ isteni ereje mindennel 
megajándékozott minket, ami az életre és 
istenfélelemre való; az İ megismerése által…” 

(2Pét. 1,3) Ezen Igére tekintve kérlek, vedd észre: neked igen is van valamid, méghozzá 
nem is akármid! Mindened megvan ahhoz, hogy egy sikeres, Istennek tetszı életet 
élhess: a képességeid, az erıforrásaid, a ‘felsıbb’ kapcsolataid!   

Ha még nem is látod mindezeket, csak fogadd el hittel, mert az Ige azt mondja, 
hogy mindez már megvan neked. Az Ige kincset ér! Hidd el, valld meg, vedd birtokba 
és ırizd, mert a tiéd! S kezdj el hálát adni mindazért, ami neked adatott Krisztusban!  

A természetfeletti adósságeltörlés igei, a Biblia említi az Úr kedves esztendejét. 
(Luk. 4,19) Parancsolhatsz az adóslevélnek, semmisüljön meg! (Mát. 21,21) A Teremtı a 
kezdetekkor mőködésbe hozta a vetés-aratás törvényét, amit az emberek tudatosan vagy 
tudatlanul, de mőködtetnek. Nemcsak a jó, de a rossz magok aratásának is elérkezik 
egyszer az ideje. Az Istennel szemben lázadók, ellenszegülık örülhetnek, ha túlélik az 
‘ítéletaratást’. Akik egyedül próbálnak megállni a nagyvilágban, azokat elnyeli az! 

Mivel a testünk Isten ‘temploma’, az ‘edényünket’ illendı tisztán tartanunk, hogy 
használhasson bennünket az İ munkájában. (2Tim. 2,19-21) Úgy maradhatunk 
tiszteletre méltó ‘edények’, ha távol tartjuk magunktól a világ szennyeit (paráznaság, 
pornográfia, viszálykodás…). Isten nem bíz ránk feladatot mindaddig, amíg mi 
tisztátalan dolgokra használjuk az ‘edényünket’. A döntés rajtunk áll, kit szolgálunk? 

A világ a sötétségben vesztegel és a kívánságaik után szaladnak. Bolondságnak 
tartják az Úr Jézus küszöbön álló visszajövetelét. De Isten idızítésének hamarosan 
eljön az ideje és bezáródik az üdvösség kegyelmének kapuja. Igaz, Jézus 
visszajövetelének idıpontja az Atya hatalmában van, de a bibliai jelekbıl tudnunk 
kell olvasni! (Mát. 16,3) Hatalmas változás küszöbén áll az emberiség. Nem kell több 
évtizedet élni ahhoz, hogy a jelenlegi hatalmi rendszereket felváltsa a teokrácia, és 
az Úr Jézus kezébe kerüljön minden kormányzás. Ebben az új világban pedig vezetı 
szerephez jutnak mindazok, akik jelenleg is hőséggel szolgálják az urak Urát. 
 

KERESZTÉNY HÍREK  
 
BÉKEVÁR EGYESÜLET — Karácsony elıtt érkezett meg a bírósági határozat, amelyet 

az Úr ajándékaként a fa alá helyeztünk: 3882 szám alatt nyilvántartásba vették a ságvári 
székhelyő közhasznú egyesületünket. Gyakorta felidézem a novemberi próféciát, amely 
úgy érzem, rólunk szól: fürkésszük a Szellem mozdulását; a kopogtatónak ajtó nyittatik; 
elırehaladunk és növekedünk az Úr dolgaiban; sátorunk kiszélesedik; új tervek és friss 
kenet jön elı; üdvösségkapuk nyittatnak; sáfárkodunk a meglevıkkel. 

Megköszönjük, akik céljaink elérésében támogatni fognak akár a tagság soraiba 
való belépéssel, akár adományukkal. Bıvebb infó: www.bekevar3882.fw.hu  
Számlaszámunk Magyarország területén: 14100110-17632849-01000009 (Volksbank) 
Külföldrıl történı utaláskor: HU24 14100110-17632849-01000009 (SWIFT kód: MAVOHUHB) 

A HÍVİ EMBER HATALMA 4/2.  
 

A HATALOM ALKALMAZÁSA 
Folytatjuk a Krisztusban kapott hatalomról szóló 
sorozatunkat, amelyben gyakorlati példákon 
keresztül mutatjuk be, hogy hívıként miként 
szükséges foglalkoznunk a gonosz erıkkel. 

4./ A tudatlanság ajtót nyit 
Lilian belgyógyász doktornı volt, aki a 

kábítószer rabjává vált. Orvosilag teljesen 
reménytelennek tőnt leromlott állapota miatt. 
Egy alkalommal befogadta Jézust a szívébe és 
a szelleme újjászületett. Miután meggyógyult, 40 évig a szent gyógyulásról tanított. Ez 
idı alatt soha nem volt beteg, mert ismerte Isten szövetségét az egészségrıl.  

A nyolcvanas éveiben azonban súlyos beteg lett, mert tudatlanul ajtót nyitott az 
ördögnek. Ugyanis a II. világháború éveiben rokonai egy megszállt országban éltek és ez 
aggodalommal, félelemmel töltötte ıt el. Amikor felismerte hibáját, hogy a félelemmel 
engedte be az ellenséget, bocsánatot kért az Úrtól. Isten oly mértékben állította helyre 
testét, hogy az ısz haja helyett eredeti fekete nıtt. Minden embernek zárva kellene 
tartania az ajtót a sátán és csapatai elıtt, hogy gyıztes életet élhessenek! 

5./ A birtoklás 
Isten egyik prédikátor asszonya a figyelmét nem az Igére irányította. Ennek 

következtében az ördög egyre nagyobb területet szerzett meg a gondolkodásában. (A 
lélek területéhez tartozik az elme, a gondolatvilág.) Végül a gonosz szellem olyannyira 
hatalmába kerítette az elméjét, hogy közveszélyes ırültként gumiszobába zárták.  

Látod, ezért oly fontos az Igével megújítani az elménket, ahogy Isten szól is errıl 
a Róma 12,2-ben. Aki rossz gondolatokon idız, az megnyitja magát a sötétség 
erıinek. De a hívınek a Krisztusban kapott hatalmánál fogva lehetısége van: a 
gondolkodását megújítani az Ige alapján; ellenállni és megdorgálni a sátáni erıket.  

A megırült lelkészasszonyt elvitték Haginhez, hogy szolgáljon felé, de csak mereven 
bámult elıre. Amikor megtudta, hogy prédikátorral áll szemben, az Ige elkezdett ömleni 
a szellemébıl. „Aki így tudja idézni a Bibliát, annak ismernie kell az Urat” mondta Hagin. 
Erre a hölgy szemei szinte villámokat szórtak, és kötötte az ebet a karóhoz, hogy ı 
halálos bőnt követett el. Az ördög gyötrésének módja 90%-ban abból áll: elhiteti az 
emberekkel, hogy megbocsáthatatlan bőnt követtek el. Ez az asszony megengedte, hogy a 
gonosz szellem bejusson a lelkébe és meggyızze arról: halálos bőnt követett el. A rossz 
gondolkodás az elme nem megfelelı mőködéséhez, majd betegségéhez vezethet. Egy 
démon az elméjét birtokolta, amelynek az aggódással, félelemmel nyitott ajtót.  

Hagin kérte Isten útmutatását, mert az ilyen jellegő esetekkel a Szent Szellem 
kenete és ereje alatt lehet eredményesen foglalkozni. Míg tétovázott, a kenet 
felemelkedett, és újra kellett kérnie Istent, hogy nyilvánuljon meg természetfeletti 
erejével. Testbıl ugyanis nincs semmi értelme szólni a démonhoz, hogy jöjjön ki az 
emberbıl. Amikor Isten jelenléte másodjára is leereszkedett, engedelmesen azonnal 
kiadta az utasítást: „Jézus nevében gyere ki, te tisztátalan szellem!” 

Látszólag semmi nem történt, de tudta, hogy a nı szabaddá vált. Két nap múlva a démon, 
távozása elıtt, még meggyötörte áldozatát, majd az asszony visszanyerte egészségét. A hit 
parancsszava — amikor a jogainkat és kiváltságainkat követeljük sátántól — a Szellem kenete és 
ereje által mindig eredményes, ha annak nincs is pillanatnyilag látható jele. (Ján. 14,12-14) 

İ (Jézus) mindeneknek Ura! (Csel. 10,36) 
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