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"Az ember egész történetén végigvonul valami élet-halál harc
a sötétség hatalmai ellen; a történelem hajnalán kezdődött és az
Úr tanítása szerint az utolsó napig fog tartani (Mt 24,13; 13,2430). Az ember benne áll ebben a harcban, szüntelenül küzdenie
is kell, hogy kitarthasson a jóban; Isten kegyelmének segítségével és csak komoly erőfeszítések árán tudja elérni saját belső
egységét.
Ezért Krisztus egyháza - bár elismeri, a Teremtő tervének ismeretében, hogy a haladás az emberiség igazi boldogságát szolgálhatja - kénytelen hangoztatni az apostol intelmét: »Ne szabjátok magatokat a világhoz« (Róm 12,2), vagyis ahhoz az elbizakodottsághoz és rosszindulathoz, amely az Isten és az ember
szolgálatára rendelt munkálkodást a bűn eszközévé változtatja."
(Gaudium et Spes, 37.)
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Bevezetés
A világ, amely körülvesz bennünket, számtalan problémát vet
fel. Egyik oldalon nagyszerű kezdeményezések születnek napról
napra a szegények megsegítésére és a betegek gyógyítására, a
másik oldalon pedig a gonoszság eddig soha nem tapasztalt méreteket ölt. Elég csak a két világháború borzalmaira gondolni - a
haláltáborokra, emberek millióinak megkínzására és megalázására -, hogy elgondolkodjunk azon, tulajdonképpen ki, vagy mi van
a színfalak mögött. Ennyire gonosz lenne az ember? Vagy talán a
Sátán és démonai a történelem legnagyobb támadását kezdték el
az emberek, az erkölcsi értékek és az Egyház ellen? Ki lehet jelenteni, hogy az emberiség, amely a tudományos felfedezések
révén úgy érzi, hogy a csúcsra jutott, a legnagyobb sötétség felé
halad? A nagy humanisták: Konrád Lorenz (Az emberiség nyolc
halálos bűne), Erich Fromm (Birtokolni vagy szeretni) és mások
egyenesen arról beszélnek, hogy a világ a szakadék felé tart. Azt
írják: az ember olyan indulatokat, magatartásformákat, olyan
gyűlöletet hordoz magában, amelyek rombolják az emberi-, és
természeti környezetet, sőt végveszélybe sodorják a világot.
Kezdünk rájönni, hogy nem az atomháborutól kell félni, mint az
ötvenes években, hanem a másik embertől, aki mellettünk él,
vagy dolgozik.
Mi keresztények minden reménytelenség ellenére hirdetjük,
hogy Krisztus ma is él, ma is meg akarja menteni az emberiséget,
ma is meg akarja újítani az emberek szívét. A mi feladatunk,
hogy szorosan a nyomában járjunk és élő kapcsolatban legyünk
vele. Ez azt is jelenti, hogy fel kell vennünk a harcot a gonosz
lélek mindenféle támadásával szemben.
A gonosz lélekkel kapcsolatban szeretném hangsúlyozni,
hogy a lehetőség és a valóság között mindig nagyon fontos különbséget tenni. Minden emberben lehetnek hibák, gyengeségek,
rossz szokások, pszichés problémák, félelmek, de ezek nem igé11

nyelnek szabadító imát, hanem önnevelést. Ugyanakkor mindezek lehetnek olyan mértékűek, hogy teret adnak a gonosz lélek
befolyásának, vagy elnyomásának. Hogy ez valóság-e, vagy csupán emberi gyengeségről van szó, ennek eldöntéséhez szükséges
az imádságos megkülönböztetés, és a tapasztalatokra épülő bölcsesség. Se magunkra, se másokra ne mondjuk elhamarkodottan,
hogy a gonosz lélek befolyása alatt áll. Ebben a kérdésben a
Szentírás, a szent hagyomány és az Egyház tanítása a mértékadó.
Jézus hirdette Isten szeretet-országának eljövetelét, tanította az
embereket és gyógyította őket. Amikor azonban a gonoszlélek
színre lépett egy emberben, akkor azonnal kiűzte őt. Jézus szüntelenül az Atyára figyelt. Nekünk is ezt kell tennünk. Jézusra
figyelünk, növekedni akarunk Isten ismeretében és szeretetében,
de amikor a gonosz működését tapasztaljuk, akkor kiűzzük, mert
Jézus hatalmat adott erre. Mi, keresztények Istenben élünk. Pál
apostol azt mondta az athénieknek: "Benne élünk, mozgunk és
vagyunk" (ApCsel 17,28). Isten gondviselő szeretete vesz körül
bennünket. Ez a szeretet megőrzi szívünket a rossztól, ezért nem
szabad nyugtalannak lennünk.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy mentesülünk a gonosz lélek
támadásaitól. Ha bűnökkel vagy okkult cselekedetekkel teret
adunk neki, akkor megkötöz bennünket egészen addig, amíg el
nem hagyjuk a rosszat. A gonosztól való szabadulásról szól a
szabadító – szeminárium. A gonosztól való szabadulás azért fontos, mert aki nem szabadul meg, az nemcsak rabságban él, hanem életének romlását is tapasztalja. Ez a romlás tönkre teszi a
személyiséget, a hitet, a szeretetet, a kapcsolatokat, felborítja az
erkölcsi értékrendet, és elszakít Istentől.
Az ember nem élhet boldogan abban, ami beteggé teszi, ami
szorongásokat idéz elő benne, és emberi kapcsolatait megrontja.
Erről a sátáni munkáról sokat tudnának beszélni az ideg-és elmekórházak lakói. A szorongások, kényszerképzetek, súlyos depressziók valahol elkezdődtek. Valahol elindult egy folyamat,
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amely nem Jézustól való volt, hanem a gonosztól eredt, és folyamatosan pusztította az embert. Ezért fontos a gonosztól való
szabadulás! Már csírájában meg kell találnunk azokat a gyökereket, amelyek eltávolítanak Istentől és az egészséges személyiségtől. Ha megtaláltuk a gyökereket és megszabadultunk, akkor ezt
tovább kell adnunk. Amit tanulunk, azért felelősek vagyunk.
Segíteni kell azokon, akik bajba kerültek. Fel kell ismerni feladatunkat - ami az első keresztényeknél olyan természetes volt -,
hogy a gonoszt elűzzük onnan, ahol tevékenysége megnyilvánul.
Jézus hármas küldetést kapott az Atyától: Isten Országának
hirdetését, a betegek gyógyítását, a gonosz lélektől való szabadítást. Mennybemenetele előtt ezt a hármas küldetést rábízta a benne hivőkre (Mk 16).
Jézus azt akarja, hogy légy pásztora a körülötted élőknek!
Sokat hallunk manapság a lelki gondozásról és lelki vezetésről. Ez olyan kérdés, amely megoldatlan az Egyházban. Nincsenek általánosan elterjedt gyakorlati képzések, nincsenek szakkönyvek, nincsenek főfoglalkozású lelki vezetők. Ezért a legtöbb
esetben az egyéni hitismeretre és megtapasztalásra épül a lelki
vezetés. ( Itt szeretném megjegyezni, hogy a protestáns lelki
gondozás nagyobb hangsúlyt ad a Bibliának. A katolikus lelki
vezetés inkább az aszkézist, a szentségek felvételére való felkészítést, újabban a pszichológiát emeli ki. A karizmatikus lelki
gondozás ezek mellett nagyobb hangsúlyt helyez a megtérésre, a
lelki sérülések gyógyítására és a szabadító szolgálatra.)
A lelki vezetés olyan segítő kapcsolatot jelent, amelyben egy
hitben jártasabb ember segítséget nyújt a másiknak. Régebben
szerzetesek és papok végezték ezt, de ma már a nagy pap-hiány
miatt ez csak ritkán lehetséges. A szentségek felvétele továbbra
is hozzá van kötve a papi szolgálathoz, de a hosszabb, rendszeres
lelki beszélgetést, hitbeli problémák tisztázását legtöbb esetben
világiak végzik. Ha valami hitbeli vagy erkölcsi kérdésben nem
tudnak választ adni a keresőnek, akkor kérik a pap segítségét.
13

Ezt a szolgálatot az is nehezíti, hogy a mai korban az emberek öntörvényűek lettek. Régebben mindenki beilleszkedett a
hitbeli strukturába. Ma pedig mindent megkérdőjeleznek. (Ebben
nagy szerepe van a hamis, némelykor okkult tanításokat terjesztő
televíziónak, és a könyveknek.) Ma, az új-pogányság terjedésével minden oldalról kemény támadások érik a keresztény életet.
Ebben a szellemi zűrzavarban kell megmutatni a keresztény értékrendet. Nehéz ez a szolgálat, de végül is ez az egyetlen, amiért érdemes élni: másokat elvezetni az üdvösségre.
A hitet kereső emberek szeretnének pontos választ kapni arra,
hogy a mai világban hogyan kövessék Jézust? Mit jelent igazán
hinni, és kapcsolatba lépni Istennel? Az evangéliumot hogyan
lehet a mai viszonyok között megvalósítani?
A templomba járó emberek között is sokaknál hiányos a lelki
életnek, a Szentírásnak az Egyház tanításának az ismerete. Ennek
pótlása sok beszélgetést igényel. Aki mélyebb lelki életet akar
élni, annak ismernie kell, hogyan növekedhet a hitben, hogyan
győzheti le a kísértéseket, hogyan gyógyulhat ki belső sérüléseiből, hogyan ismerheti meg Isten akaratát. A Szentatya (II.János
Pál pápa) azt írja, hogy minden keresztény hivatott arra, hogy
tanúságot tegyen hitéről, és képezze magát a hit mélyebb megismerésével. Ezért tudatában kell lennie minden kereszténynek,
hogy pásztori feladatot kapott Jézustól, amivel egyszer el kell
számolnia. A pásztori feladat nem csak vezetést, hanem védelmezést is jelent. Meg kell védeni a ránk bízottakat a lelki veszedelmektől. El kell űzni a rosszat, amely rejtett csatornákon el
akarja érni a szívet, hogy sötétségbe borítsa és megkötözze azt.
Határozottan és bátran kell rámutatni a rosszra, amely be akarja
szennyezni „Isten templomát.”
A farkasok, amelyek fenyegetik Jézus bárányait, nagyon sokan vannak. Ezt Jézus előre látta. Azt mondta:"Úgy küldelek
titeket, mint a juhokat a farkasok közé" (Mt 10,12). Ha a pásztor
nem védi meg a juhokat, akkor a "farkas elragadja és szétkergeti
14

őket" (Jn 10,12). A "farkas" szándéka a rombolás. Minden eszközt felhasznál arra, hogy az embereket beteggé, szeretetlenné,
gyűlölködővé, reménytelenné, szorongóvá, keserűvé, bosszúállóvá, gyilkossá tegye. Ez a "farkas" a gonosz lélek, aki gyűlöli az
embert. Minden kereszténynek fel kell vennie vele szemben a
harcot.
Jézus azért jött, hogy az embereket szabaddá tegye a gonosz
rabságából és elvezessen az Atya országába. Jézus vezetésével
fel lehet szabadulni a gonosz minden megkötözöttsége alól és le
lehet győzni a gonosz minden támadását. Hisszük, hogy a mai
korban is lehet evangéliumi életet élni. Hisszük, hogy a Szentlélek által ma is meg lehet tapasztalni Isten közelségét – ahogy az
első keresztények megtapasztalták - és azt a bőséges életet, amit
Jézus megígért. „Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen” (Jn 10,10).
Könyvemet testvéreim kérésére írtam meg. Sokan szerettek
volna eljönni a szabadító szeminárium nyolc-hetes lelki gyakorlatára, de elfoglaltságaik miatt nem tudtak. Ezért kérték, hogy
írjam le az előadásokat. Ebből született meg ez a munka-füzet,
amiből könyv alakult. Hozzá kapcsoltam a Szentírás megfelelő
részeit és az egyházatyák írásaiból néhány idézetet.
Erősen támaszkodtam a forrásmunkákra, főleg MacNutt:
"Szabadíts meg a gonosztól" című könyvére. Köszönöm mindazoknak, akik leírták és megszerkesztették a tanításokat.
Minden szabadító ima hirdeti, hogy Jézus az Isten Fia, akinek
van hatalma szabaddá tenni, és új életet adni. Aki megtapasztalja
a belső szabadság örömét, az tanúságot tesz arról hogy Jézus ma
is él, és közel van hozzánk az Isten Országa! (Lk 10,3,9)
2006. április 23. Irgalmasság vasárnapján.
Katona István atya
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I. TANÍTÁS

A gonosz lelkek eredete és célja
16

A tanítás célja: Felismertetni, hogy a gonosz lelkek célja Isten Országának lerombolása.
Gyakorlati cél: Szabadító imát kérni azért, hogy az önző, haragtartó, szeretetlen magatartásban működő gonosz lelkektől
megszabaduljak.
Urunk Jézus, hálát adunk, hogy Veled lehetünk ma este. Hálát
adunk, hogy a Te országod építésére irányulhat a figyelmünk.
Hálát adunk, hogy Te küldetést adsz nekünk, hogy harcoljunk a
gonosz lélek ellen, hogy még teljesebb szívvel tudjunk szeretni
és szolgálni Téged. Adj nekünk bölcsességet és tisztánlátást
Urunk, hogy mindig fölismerjük a Te akaratodat és szándékaidat! Szabadíts meg minket minden önző, haragtartó, szeretetlen
gondolattól és magatartástól! Add nekünk Urunk Szentlelked
vezetését, hogy mindig általa tudjunk cselekedni mindennapjainkban, és hűségesek legyünk Hozzád! Ámen!
Üdvözlégy Mária...
Szent Mihály főangyal, könyörögj érettünk!
1. TANÍTÁS
1. A szeminárium célja
A szabadító szeminárium lényege az, hogy megtanítja felismerni a gonosz működését ebben a világban és saját életünkben.
A felismerés pedig elvezet bennünket ahhoz, hogy mélyebb kapcsolatba lépjünk Jézussal. Mert hiszen az Ő akarata az, hogy
Isten Országa fölépüljön ebben a világban! Isten Országa minden
jónak, szépnek, békének, szeretetnek és boldogságnak a foglalata. Ennek az Országnak a támadói és ellenzői a gonosz lelkek. A
gonosz lelkek minden fajtája állandóan azon dolgozik, hogy le17

rombolja az Egyházat, és az emberek életét boldogtalanná tegye.
A szeminárium folyamán tárgyalni fogjuk a gonosz lélek működését, és a kísértések formáit, mert ha győzni akarunk, ismerni
kell az ellenség erejét és cselvetéseit.
Az elmúlt évtizedekben számos országban szörnyű dolgok
történtek. Elég csak a balkáni háborúra gondolni, vagy Ruandára. A televízió riportfilmjein keresztül láttuk és hallottuk az emberek jajkiáltását, emberek százezreinek lemészárlását. Ezek a
megdöbbentő gonoszságok mind az ember szívében kezdődtek
el. Itt kell megragadni a gonoszt. Isten Országában akkor tudunk
megmaradni, ha vállaljuk a harcot a gonosz ellen. A romboló
erőkkel szembe kell szállni! A fájdalmas eseményekből leszűrhetjük, hogy elkezdődött a világban a jó és a rossz közötti végső
küzdelem. Ennek a végső harcnak a kimenetele nem kétséges,
mert Isten fog győzni. Hiszen Jézus meghalt értünk a kereszten
és ezzel végérvényesen legyőzött minden gonosz hatalmat, és
megváltott minket.
Az, hogy ki hogyan fog győzni a saját életében, ez rajta múlik. Hogy kinek mennyi szenvedést kell elviselni a gonosz támadásai miatt, vagy mennyit tud legyőzni azáltal, hogy Jézushoz
kapcsolódik, ez rajta múlik. Saját magunkban kell fölépítenünk
Isten Országát, és állandó, mély kapcsolatban lenni Jézussal - ez
a célunk. Erről tanúságot kell tennünk másoknak, hogy segítsük
őket abban, hogy ők is le tudják győzni a gonosz betörését. Ez a
mi evangelizációs feladatunk. Nem csak hirdetnünk kell az
evangéliumot, hanem meg kell ismertetnünk a gonosz támadásait
is. Ha ezeket figyelembe vesszük, sokkal biztosabban és könynyebben győzhetjük le a nehézségeket, és keresztény életünk
próbatételeit. Az ember szíve olyan, mint egy középkori vár,
amely körbe volt véve falakkal, azért, hogy a vár lakói biztonságban élhessenek. De amikor az ellenség jött, igyekezett ezen a
falon rést vágni. Ugyanígy a mi szívünk is mindig támadásnak
van kitéve a gonosz lélek részéről. Ha nem vesszük észre azokat
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a réseket, amelyeket ő vágott szívünk falán, akkor be tudnak
törni a gonosz erők életünkbe, és el tudnak távolítani Istentől.
Romlottá akarnak tenni bennünket.
Egy kibékíthetetlen, és engesztelhetetlen ellenséggel van dolgunk. A gonosz lélek minden eszközt, minden körülményt felhasznál arra, hogy eltávolítson minket Istentől. De nekünk bölcsnek kell lenni, hogy minden helyzetben erősen kapcsolódjunk
Jézushoz, mert általa le tudjuk győzni a Gonoszt. Saját emberi
erőnk nagyon kevés ahhoz, hogy hadakozzunk a Gonosz ellen.
Egy természetfeletti hatalomról van szó. Ezért mindig szükségünk van arra, hogy Jézussal összefogjunk, Jézussal együtt támadjuk meg a Gonoszt, hogy így életünket minél nagyobb békében és harmóniában tudjuk megélni.
Természetesen nem szabad átesni a ló túlsó oldalára. Nem
kell minden bokorban démonokat látnunk. Mert akkor keresztény világszemléletünk sötét, hamis és szorongásos lesz. Nekünk
abban a világnézetben kell élnünk, hogy Jézus legyőzte már a
Gonoszt a kereszten. Abszolút fölötte áll minden gonosz erőnek.
Ahogy a Szentírás írja: Jézus nevének a hallatára rettegnek a
démonok (Jakab 2,19). A mi látásunk az, hogyha mi Jézushoz
kapcsolódunk, akkor tulajdonképpen tőlünk is rettegnek a gonosz szellemek. Valójában mi félelmetes hatalmak vagyunk a
Gonosszal szemben, ha erősen kapcsolódunk Jézus Krisztus
személyéhez a hitben, szeretetben és imádságban.
Ez azt a feladatot rója ránk, hogy rendszeres legyen az imaéletünk. Szívből jövő imával, igeolvasással, a szeretet gyakorlásával őrizzük meg mindig szívünk békéjét, és győzzünk le minden haragot, indulatot, feszültséget, ami teret adhatna a Gonosznak! A legáltalánosabb probléma az, amikor haragot engedünk a
szívünkbe, hiszen nagyon feszült légkörben élünk most a világban, és könnyen indulatba jövünk. Különösen az utcai közlekedés ad sok alkalmat erre. Vagy a munkahelyi problémák. Figyeljük meg a szívünkben levő gondolatokat, hogy vajon mi az, ami
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újra visszatér! A visszafizetés, a bosszúállás, az elutasítás, a szeretetlenség gondolata? Vagy éppen a szeretet, az elfogadás, a
jóság, a kedvesség, a jó szándék, a megértés, az együttérzés? Az
imádságos figyelem által meg tudjuk különböztetni, hogy milyen
erők működnek bennünk.
A gonosz lélek minden lehetőséget és minden körülményt
megragad, hogy szívünket megzavarja, rossz hangulatokba kergessen, elvegye lelki békénket. Szomorúságot, keserűséget csöpögtet a szívünkbe, vagy azt, hogy jövőnket félelmetesnek képzeljük el. Aggodalmakat ébreszt bennünk, hogy rosszak lesznek
életkörülményeink, vagy támadásokat fogunk kapni valakitől,
holott semmiféle támadás nem közelít felénk. Nagyon fegyelmezettnek kell lennie a fantázia világunknak, hogyha a gonosz lélekkel harcolunk. Minél inkább jézusi gondolkodással, szeretettel, nyitottsággal, együttérzéssel tudunk az emberek felé fordulni,
annál inkább fel tudjuk ismerni a gonosz lélek cselvetéseit.
Ha a Szentírást nézzük a gonosz működéséről, akkor azt tapasztalhatjuk, hogy már az Ószövetségben is vannak olyan részek, amelyek konkrétan erre utalnak. Az Újszövetségből az 1Jn
3,8-at szeretném idézni, amelyben azt írja az apostol,: "Isten Fia
azért jött el, hogy a Sátán műveit lerontsa." Az Ef 6,12-ben Pál
apostol arra figyelmeztet: "Nem annyira a vér és test ellen kell
küzdenünk, hanem inkább a fejedelemségek és hatalmasságok,
ennek a világnak a sötét kormányzói és az égi magasságok gonosz szellemei ellen." Nyíltan és egyértelműen fejezi ki Pál apostol, hogy miről van szó. A világban, amelyben élünk, gonosz
lelkek vannak. Semmi bizonytalanság nincs benne ezt a kérdést
illetően. Nyíltan megmondja, hogy ennek a világnak vannak gonosz, szellemi hatalmasságai, amelyek szembeszállnak Istennel
és Isten gyermekeivel.
2. Jézus nyilvános működése
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Jézus ezt mondta föllépésének kezdetén: "Térjetek meg, mert
elközelgett Isten országa." Jézus központi gondolata volt, hogy
Isten Országát - amely görögül Bazileá-t, azaz királyságot jelent
- fölépítse. Ez a királyság nem politikai, hanem lelki. A mi szívünkben kezdődik el. Jézus akkor lehet király bennünk, ha mi
elfogadjuk az Ő királyi vezetését, akaratát, parancsait. Ha nem
fogadjuk el, akkor nem tud megvédeni, és akkor nem Ő lesz a
királyunk. Ha teret adunk a gyűlöletnek, akkor nem Jézus a királyunk, hanem az ördög. Ezzel tisztában kell lennünk, hogy pontosan megismerjük, ki irányít bennünket, milyen gondolkodás,
milyen szemléletmód van bennünk az emberekkel kapcsolatban.
Ha törekszünk arra, hogy a megértés, a szeretet, a jó irányítson,
akkor biztos, hogy Jézus irányít bennünket.
Jézus első cselekedete a Márk evangéliumában az volt, hogy a
gonosz lélektől megszállt férfit megszabadította (Mk 1,23). Jézus
nem tétovázott rögtön szabadítani, amikor látta, hogy egy gonosz
lélek bitorolja a férfi testét és lelkét. Nem mondta azt: "Lehet,
hogy az ördögűzés miatt az emberek félreértenek, hátha megfélemlítem őket, hátha nem fognak engem követni ezután." Hanem
egyszerűen azt mondta: „ha itt van a gonosz, akkor azt ki kell
űzni az ember szívéből.” Mégpedig haladéktalanul, mert Ő föl
akarja építeni királyságát az emberek szívében. Jézusnak ez a
határozott magatartása megmutatja nekünk, hogy azonnal és bátran kell föllépni a gonosz ellen.
A Miatyánk imába Jézus belevette ezt a kérést: "szabadíts
meg minket a gonosztól!" Ez azt jelenti, hogy az Atyát mindennap kérnünk kell, hogy szabadítson meg minket a gonosz lélektől, hogy ne uralkodjon fölöttünk.
Szükségünk van a Megváltóra. Ha csak úgy tekintjük Jézust,
mint tanítót, és nem mint Megváltót, akkor az evangélium lényegét veszítjük el. Jézus elsősorban Szabadító. Meg akarja szabadítani az embert és az egész világot. A megváltás azt jelenti, azért
jött el, hogy az embert visszaállítsa eredeti állapotába. Mert az
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ember eredeti állapota a bűn nélküliség volt, az állandó szeretetkapcsolat az Atyával. Ezt a zavartalan szeretetkapcsolatot megrontotta a Sátán, amikor az első emberpárt megkísértette a bizalmatlansággal és a kételkedéssel. Ezzel elindult az ember eltávolodása Istentől. Fontos, hogy megértsük, Jézus szabadító akar
lenni számunkra. Megváltója akar lenni életünknek, hogy viszszavezessen az Atya szeretetébe.
3. Szentírási alapok
Az Ószövetségben az egyik legismertebb rész a gonosz lélek
működésével kapcsolatban Dávid és Saul találkozása. Amikor
Saul meghívta Dávidot udvarába, akkor Dávid még tizenéves
volt. Azért hívta meg, hogy hárfázzon, mert a zene megnyugtatta
feszült idegeit. Többször előfordult, hogy a hárfajáték közben
Saul fölkapott egy lándzsát, és Dávid felé hajította. Dávid mindig
elhajolt, de érezte, hogy itt egy gonosz szellem működik. A gonosz lélek késztette Sault arra, hogy ölje meg Dávidot. A gonosz
tudta, hogy Dávid lesz az Istentől kiválasztott király, és az ő utódaitól származik majd a Megváltó. Itt fogalmazódik meg a legnyilvánvalóbban a gonosz lélek működése az Ószövetségben.
Az Újszövetségben Jézus eljövetelével sokkal nyíltabban léptek fel a gonosz lelkek. Meg is szólaltak az embereken keresztül,
és mindenáron meg akarták semmisíteni a Megváltót. Az első
gonosztól sugalmazott parancsot Heródes adta ki, hogy öljenek
meg Betlehemben minden két évesnél fiatalabb gyermeket. Ha
nem kap József intést álmában, akkor megölték volna Jézust Heródes katonái.
A gonosz lélek második föllépése a pusztai kísértés alkalmával történt, amikor el akarta Jézust távolítani az Atya szeretetétől
és az Ő akaratának a megvalósításától. Azt mondta: "Ha leborulsz előttem, neked adom az egész világot." Jézus felismerte a
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cselvetést, és azt mondta neki: "Uradat Istened imádd, és csak
neki szolgálj!" (Mt 4,1-11)
A harmadik föllépése az volt, amikor a názáretieket arra ösztönözte, hogy Jézust a szakadékba taszítsák (Lk 4,28), és megkövezzék. Mindezt azért, mert ki merte mondani: "Ma beteljesült
a próféta jövendölése", és az ő személyében eljött a Megváltó. A
názáretiek annyira hitetlen szívvel fogadták ezt a hírt, hogy fölébredt bennük a harag. Azt kérdezték: hogy meri gondolni az ács
fia, hogy ő a Messiás? Kivezették a zsinagógából, fölvitték egy
hegyre, és meg akarták ölni.
Több helyen is olvashatunk ehhez hasonló eseteket. A farizeusok engesztelhetetlen gyűlölettel támadták Jézust, és mindig
csapdát állítottak neki. Ez is mindig a gonosz lélek tevékenysége
volt.
4. A szentek élete
A szentek életében bőségesen találunk olyan eseteket, amikor
a gonosz lelkek támadták őket. Assisi Szent Ferenc életében is
előfordult ez sokszor. Egy alkalommal amikor az imádság öröme
töltötte el a szívét, hirtelen nagy szomorúságot és keserűséget,
Istentől való távolságot érzett. A szívében fölismerte a kísértőt,
és imádkozott tovább, harcolt a gonosz ellen, mert a gonosz nem
akarta, hogy Ferenc működése révén lelki megújulás bontakozzon ki az Egyházban. Volt, amikor órákon keresztül imádkozott,
hogy visszatérjen lelki békéje és öröme. Nem engedett addig,
amíg el nem távozott tőle a gonosz támadása. Meg tudta őrizni
az Istenbe vetett bizalmat és hitet.
Gondoljunk Pio atyára, korunk misztikusára (meghalt: 1968),
aki szintén nagyon sokat szenvedett, néha fizikailag is, a gonosz
lélek támadásától. Tudjuk, hogy húszéves korában fölajánlotta
életét engesztelésül az Úr Jézusnak a bűnösök megtéréséért.
Megkapta a szenvedés kegyelmi ajándékát, a stigmákat, Jézus
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sebeit. Olyan nagy fájdalmai voltak minden pénteken, hogy alig
tudta elviselni. Ezeket a szenvedéseket fölajánlotta a bűnösök
megtéréséért. Ezért az ördög nagyon haragudott rá, és el akarta
távolítani az emberektől. Különféle támadásokat szított a külvilágban is Pio atya ellen. Olvashatjuk az életrajzában, hogy följelentette egy ateista polgármester a pápánál, mondván, hogy biztos, hogy odafestette Jézus sebeit a kezére. Követelte a legszigorúbb orvosi vizsgálatot. Többször, heteken keresztül orvosi vizsgálatnak vetették alá, és mindig meggyőződtek arról, hogy nincs
orvosi magyarázata a sebeknek. A sebek ottmaradtak. Minden
pénteken véreztek, mert akkor élte át Jézus kereszthalálát.
A szentek Istenbe vetett bizalommal és imaharccal győztek a
gonosz szellemek fölött. De mi is tapasztaljuk sokszor, hogy
amikor egy jó ügyet szeretnénk végrehajtani, vagy megszületik
bennünk egy jó elhatározás a komolyabb imára, akkor olyan támadások, rossz hangulatok és elfoglaltságok jönnek, hogy hirtelen azt sem tudjuk, hol áll a fejünk. Egy pillanat alatt elfelejtjük a
megígért imádságokat.
Sok ilyen hétköznapi tapasztalatunk van, amikor a gonosz lélek meg akar akadályozni bennünket a szeretet műveiben, vagy a
buzgó imádságban. Minden eszközt felhasznál ellenünk. Érzelmeinket, közérzetünket, rossz hangulatainkat, környezetünket,
félelmeinket, médiákat, indulatokat, ideológiákat, vágyakat, stb.
5. Mi az eredetük a démonoknak és a Sátánnak?
Fölmerül bennünk a kérdés, ha Isten egy tökéletes világot alkotott, akkor honnan kerültek ide a démonok?
A Szentírás és az egyházatyák azt tanítják, hogy egyedül Isten
az Örökkévaló. Nincs egy gonosz Isten és egy Jó Isten, hanem
csak a Jó Isten az Örökkévaló. Ő az egyetlen Isten. Ő a Teremtő,
Aki mindennek létet adott. Az embernek, az állatoknak, a növényeknek, és a természetfölötti lényeknek, az angyaloknak is.
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Amikor a Sátán még jó angyal volt, akkor csupán egyik teremtménye volt Istennek a többi angyal között, akik Istent dicsőítették. Az Ezekiel 28,12-ben azt olvashatjuk: "Telve volt bölcsességgel és ragyogó szépséggel és hatalommal." Amikor főangyal
volt, ő volt az egyik legmagasabb rangú angyal. De Isten minden
szellemi teremtményt próbának vetett alá, hogy kiérdemelje a
maga szellemi hivatását. Az ember próbatétele a hatalom volt a
paradicsomi élet kezdetén. A kígyó rávette, hogy egyen a jó és
rossz tudásának fájáról és akkor olyan lesz, mint az Isten. Az
angyalok is próbának voltak alávetve. Pontosan nem tudjuk, mi
volt ez a próbatétel. Van olyan teológiai vélemény, hogy Isten
bemutatta üdvösségtervét az angyaloknak. Bemutatta, hogy a
második isteni személy emberré lesz a földön, az emberek elfogják, keresztre feszítik és megölik. Amikor ezt az angyalok megismerték, akkor Lucifer volt az, aki azt mondta, hogy ilyen Istennek én nem szolgálok, aki hagyja magát megostorozni, és megölni az emberektől. Elfogadhatatlan, hogy a magasságos és örökkévaló Isten egyszülött fiát megöljék. Inkább nem szolgálok neki
többé. A lázadás és a gőg egészen betöltötte őt. Ez volt Lucifer
próbatétele, és utána a végzete is, mert amikor ezt kimondta,
akkor letaszították a Mennyország dicsőségéből.
Az ember két összetevőből áll: testből és lélekből (utóbbi
szintén két részből áll: gondolkodó-, és szellemi lélekből. Ezért
sokan inkább hármasságról beszélnek: test, lélek, szellem) Képesek vagyunk arra, hogy értelmi megismerésünk által a jóra vagy
a rosszra törekedjünk. Ha rosszat teszünk, újra tudunk kezdeni.
Az angyaloknál - tiszta szellemi lényüknél fogva - azonnal megvalósul létükben az, amit elhatároznak. Ha rosszat tesznek, akkor
azzá válik egész szellemi lényük "tetőtől talpig". Ez azt jelenti,
hogy hiába imádkozna valaki az ördög megtéréséért, az nem fog
megtérni. A rossz angyalok véglegesen és végzetesen démonok,
ördögök lettek. Azonosultak az Isten-ellenességgel, és örökre a
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kárhozatban maradnak. Nincs lehetőségük megszabadulni a kárhozat világából.
Ez azt is jelenti, hogy a gonosz lélek dühös ránk, mert mi még
a mennyország várományosai vagyunk, ahonnan ő véglegesen ki
lett taszítva. Ez az irigység is közreműködik abban, hogy még
jobban támadjon bennünket. El akar távolítani minket Istentől,
hogy a gonosz birodalma épüljön föl általunk, és ne az Isten országa.
A Szentírásban azt olvashatjuk, hogy lázadásával Lucifer magával rántotta az angyalok egyharmadát. Nem tudjuk az angyalok létszámát. Nem tudjuk, hogy a teremtéskor mennyi volt az
angyalok létszáma. A Szentírás azt írja, hogy Lucifer magával
vitte az angyalok kétharmadát. Nem tudjuk, hogy ez mennyit
jelent, de a világban tapasztalható gonoszság alapján feltételezhetjük, hogy több millióan lehetnek, akik állandóan rosszat tesznek és a Sátán birodalmát építik. Félünk ettől a nagy számtól, de
szeretném újra ismételni, ha Jézushoz kapcsolódunk, abszolút
fölötte állunk az ördögnek, és úgy lesodorjuk az asztalról akár a
démonok millióit is, mint a porszemet. Mert Jézussal félelmetes
erőt hordozunk magunkban a démonokkal szemben! Ezért fontos, hogy mindig szorosan kapcsolódjunk Jézushoz.
6. A gonosz elleni fegyverek közül az első az alázat
Assisi Szent Ferenc megtérése előtt nagyon hiú fiatalember
volt. Csillogni-villogni akart a gazdag posztókereskedő fiaként a
városban, hogy a lányok mind őutána bámuljanak. Amikor megtért, elutasította ugyan ezt az életformát, de még mindig megmaradt benne valami kevés a hiúságból. Egyszer, amikor kijött a
templomból, látott egy rongyos koldust, és azt mondta neki: cseréljünk gyorsan ruhát. A koldus örömmel felvette Ferenc gyönyörű bársony öltözetét. Ferenc leült a templomajtóban, a kalapját maga elé tette, hogy kéregessen. Ahogy jöttek ki az emberek
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a templomból, nevettek, és mondták: ugyan Ferenc, nincs pénzed? Körülvették és kinevették. Ferenc égett a szégyentől, de
közben hálát adott, hogy a hiúság teljesen eltűnt a szívéből.
A szentek megérezték, hogy mi történik lelkükben, és azonnal
tettek valamit, ami bennük a rosszat legyőzte. Rögtön megtalálták a módját, hogy elejét vegyék a bűnnek, és újra az evangéliumi lelkület legyen bennük.
A Sátán vágyakozik arra, hogy imádják őt az emberek. Jézus
kísértésekor a Sátán azt mondta neki: "Ha leborulva imádsz engem, mindent neked adok." A hiúság, a nagyravágyás, a gőg, a
hatalomvágy az, ami a Sátán szívében van. A Sátán el akarja
fordítani az emberek gondolkodását és imádását Istentől, és maga felé akarja fordítani azt. Minden bálványimádás a Sátán imádása valamilyen formában. Az 1Kor 10,19-ben írja Pál apostol:
"Nem akarom, hogy közösségetek legyen a gonosz lelkekkel." Itt
a pogány áldozatbemutatásról van szó. Vitték a hamis istenek elé
az áldozati adományokat. Pál apostol pedig intette őket, hogy ne
legyenek közösségben a gonosszal.
A mai korban is lehetséges a hamis istenek imádata, éppen
úgy mint az ókori népeknél. Általános a világ javainak bálványozása. Pál apostol a kapzsiságról szólva azt írja, hogy az is
bálványimádás. Felsorolja a Római levélben mindazokat a bűnöket, amin keresztül az ember tulajdonképpen az imádatát fejezi
ki a gonosznak, mert nem azt teszi, amit Isten mond, hanem azt,
amit a gonosz lélek.
A Jelenések könyve 13,8 írja, hogy az utolsó időkben az Antikrisztust imádják. Az Antikrisztus föl fogja tenni képét a templomok falaira és minden épületre, sőt szobrot állít magáról, hogy
az emberek lássák és imádják őt. Volt már néhány Antikrisztus
kép és szobor a városokban a diktátorokról az elmúlt évtizedekben, de lehet, hogy a végidőben sokkal konkrétabban fog az imádat megvalósulni.
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Jézus legyőzte a Sátánt a kereszten, így a Sátán most csak
azokon tud uralkodni, akik elutasítják a megváltást. A kereszt
mindig a győzelem jele. Nagyon jó, ha otthonainkban van egy
kereszt a falon, mert a kereszt megerősít a hitben és félelmet
ébreszt a gonosz szellemekben, akik ennélfogva menekülnek
attól az otthontól, ahol kereszt van.
7. A szabadulás akadályai
Hogy kiléphessünk a Sátán uralma alól, le kell győznünk azokat az akadályokat, amelyek megkötözik belső szabadságunkat.
A szabadulás akadályai között az első a megtérés hiánya.
Tudjuk, hogy a megtérés lényege az, hogy Jézust elfogadom életem királyának, és engedem, hogy az Ő akarata kormányozza
mindennapjaimat. Ő legyen mindenben az első. Ha nem tértem
meg, akkor ez azt jelenti, hogy az öntörvényűség útján járok, és
én akarom meghatározni tetteim erkölcsi minőségét. Az én akaratom legyen az első. Így akaratom sokszor a gonosz lélek akaratává válhat, mert könnyebben be tudja fogadni az ember a gonosz hatásokat, amikor nem rendeli alá magát Istennek.
A másik ilyen akadály az imádság hiánya. Ha nincs rendszeres imaéletem reggel, és este, akkor sérülékenyebb vagyok a gonosz lélek támadásaival szemben. Könnyebben bele tudja csempészni a negatív gondolatokat, a rossz szándékokat a szívembe,
hogyha nincs meg bennem az imádság védőfala. Nagyon fontos
tudatosan imádkozni minden nap. Hogy mennyi idő legyen, erre
nehezen lehet receptet adni. A Szentlélek szeminárium azt tanácsolja, hogy legalább 20 percet minden nap imádságban kell tölteni (ez a legkevesebb), ha azt akarjuk, hogy Isten kegyelme átjárja életünket. Természetesen ez csak az a minimális időtartam,
ami a lelki életet fenntartja. A teljesebb élet a több és mélyebb
imádságtól függ. Ugyanakkor az igeolvasás is összefügg az imával. Isten igéje mindig táplál bennünket. Eligazítja gondolatain28

kat, megvigasztal, megerősít. A bibliaolvasás is mindennapi gyakorlatunk kell, hogy legyen. Akár a napi szentmise bibliai üzeneteit olvassuk, az Ószövetséget, vagy az Újszövetséget, vagy
mindkettőből egy részt, de fontos, hogy hallgassuk az Úr szavát.
A következő, ami akadály lehet, ha meg nem bocsátás, harag
van a szívünkben. Lehet, hogy nagyon mélyen megbántott valaki, mert sokfélék az emberi támadások, meg nem értések, elutasítások, sebek. Lehet, hogy valaki nem tudja éveken keresztül legyőzni rossz emlékeit. Mégis azt kell mondani, hogy a haragot át
kell adni az Úrnak. Lehet, hogy nagy fájdalom van bennünk, de a
megbocsátást újra és újra gyakorolnunk, és kérnünk kell Istentől.
Amikor fölébred bennünk az emlékek kapcsán az indulat, át kell
adnunk Istennek. Övé az ítélet, mert egyedül Ő ismeri a szívek
titkait.
A következő akadály: valamilyen szenvedély megkötöző ereje. Lehet az akármilyen szenvedély. Drog, játékszenvedély, vásárlási szenvedély. Valaki például elindul valami apróságot venni, és egy hatalmas bevásárló kocsival hagyja el az élelmiszer
áruházat. A vásárlás szenvedélye összefügg a birtoklás szenvedélyével. A látáson keresztül működik ez a szenvedély, hogy minél
többet, amit látok, birtokomba vegyek. Valakitől halottam, hogy
mindig akkor indul el vásárolni, amikor rossz kedve van. Azért
megy el vásárolni, mert utána jó kedve lesz. Ez mutatja, hogy
birtoklással akarja pótolni a szeretet hiányát.
A következő akadály lehet valamilyen okkult gyakorlat.
Szellemidézés, jóslás, reiki, agykontroll stb. Nagyon sok okkult
gyakorlat van ma Magyarországon és szerte a világban. Itt az a
probléma, hogy akik ilyenekkel foglalkoznak hamis hitben élnek,
és megtagadják Isten parancsait. Legyen az akár energiaadás,
radiesztézia, bioenergia, vagy különféle guruknak a tanításai. A
lényege mindezeknek az, hogy az emberek nem az egyetlen
Megváltóra tekintenek, hanem más megváltót keresnek. Lehet,
hogy mellette hisznek Jézusban is, de az ember szíve kettős irá29

nyúvá válik. Ebben is hisz, abban is hisz, és nem tudja igazán
átadni magát Istennek. A világosság és a sötétség nem lehet egyszerre bennünk. A gonosz lélek behatol az okkulton keresztül a
szívünkbe. Hitünk elgyengül, és közömbössé válunk. Olyan ez,
mint a házasságtörés, ahogy az ószövetségi szentírásban olvashatjuk.
Akadály lehet még az állandó szeretetlen magatartás is.
Akár a családban, vagy tágabb környezetünkben. Amikor nem
törekszünk arra, hogy jó kapcsolatunk legyen az emberekkel.
Nem akarunk kedvesek, előzékenyek, készségesek lenni mások
iránt, hanem engedünk a rossz hangulatoknak, keserűségnek, és
ezt éreztetni is akarjuk a másikkal. Hogy miért? Talán azért, mert
irigyeljük a másik ember sikereit, vidámságát, jó körülményeit,
jó kapcsolatait. De az is lehet, hogy azért mert nem győztük le
közömbösségünket, lelki lustaságunkat, hanyagságunkat, vagy
mert önmagunkkal vagyunk elégedetlenek, kicsinyhitűek.
Még sok akadálya lehet a szabadulásnak, de végül az utolsó,
ami nagyon gyakran előfordul az, hogy az ember olyan hamis
tanítást, vagy filozófiát enged be a lelkébe, ami ellene mond a
Szentírásnak. Divat lett például a reinkarnációban való hit, vagy
Jézus megváltó szerepének lekicsinylése. Valaki például elfogadja azt a hamis tanítást, hogy az ember eredendően jó, és nincs
szüksége a megváltásra. Nem szükséges a keresztény hithez kapcsolódni. Sok hamis filozófia van, ami nem Istentől eredezteti az
ember előrehaladását, hanem az ember "mindenhatóságától."
Ezek a felfogások tagadják az ember bűnösségét. Azt tanítják, ha
jó nevelést kapunk, és jó körülmények között élünk, akkor nincs
szükség Istenre és az Ő segítségére. Ez nem más, mint gyakorlati
ateizmus. Nem számol az eredeti bűn negatív hatásával és az
örök élettel. Ez a New Age tanítása, ami nagymértékben terjed
ma a világban.
Amikor a csoportmegbeszélésnél megfogalmazzátok, hogy mi
az, ami megterhel, mi okoz feszültséget, vagy szomorúságot,
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vagy miben nem tudtok továbblépni, utána át lehet térni az imára. A csoportvezető sorban, egyenként imádkozik a résztvevőkért, miután elmondták problémáikat. Ha szükséges, akkor a
gonosz lélektől való szabadulásért is imádkozik. Utána közösen
adjatok hálát a mai estének a kegyelmeiért, és imában hordozzátok egymást egész héten át, mert így valósul meg a testvéri egység és a szeretet. Ezáltal biztos, hogy gyümölcsöző lesz a szeminárium.
KÉRDÉSEK A CSOPORTMEGBESZÉLÉSHEZ
1. Hiszem-e, hogy Jézus abszolút fölötte áll minden gonosz
léleknek?
2. Milyen területen tapasztaltam életem folyamán a gonosz lélek támadását?
3. Vannak-e akadályai bennem a gonosztól való szabadulásnak?
4. Akarok-e harcolni a gonosz ellen? Van-e bennem félelem?
2. SZENTÍRÁSI ALAPOK
Ószövetség - "Aki halottlátókhoz vagy jósokhoz megy, hogy
velük együtt varázslást űzzön, az ilyen embernek ellene fordulok
és kiirtom a népből. Szentelődjetek meg tehát és legyetek szentek, mert én vagyok az Úr, a ti Istenetek." (Lev 20,6-7)
Újszövetség - "Nem a vér és a test ellen kell viaskodnunk,
hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, e sötét világ kormányzói és az égi magasságok gonosz szellemei ellen. Öltsétek
fel tehát Isten teljes fegyverzetét. Csak így tudtok ellenállni a
gonosz napon és így tudtok mindent leküzdve helytállni. Álljatok
ki tehát: derekatokra csatoljátok a tisztesség övét, öltsétek maga31

tokra az igazság páncélját, lábatokra húzzátok a békesség evangéliumának hirdetésére a készség saruját. Mindehhez fogjátok a
hit pajzsát, amellyel elhárítjátok a gonosz minden tüzes nyilát.
Vegyétek föl az üdvösség sisakját és markoljátok meg a lélek
kardját, ami az Isten Igéje." (Ef 6,12-17)
3. EGYHÁZATYÁK
"Sokan felteszik a kérdést, hogyan győzhetjük le az ördögöt,
ha nem látjuk. A válasz az, hogy van egy Mesterünk, aki megmondta nekünk, hogyan kell legyőznünk a láthatatlan ellenséget,
mert azt mondta róla az Apostol: »Lefegyverezte a fejedelemségeket és hatalmasságokat, nyilvánosan pellengérre állította őket
és Krisztus által diadalmaskodott rajtuk« (Kol 2,15). Tehát, ha
láthatatlan bűnös kívánságokat le tudunk győzni, akkor a láthatatlan ellenség hatalmát is le tudjuk győzni. Ha legyőzzük magunkban a mulandók iránti szertelen szeretetünket, szükségszerűen legyőzzük magunkban őt is, aki bűnös kívánságaink által él
bennünk. Mert azt mondta az Úr az ördögnek: »Hasadon csúszol
és a föld porát eszed életed minden napján«, a bűnös embernek
pedig ezt: »Por vagy és porba térsz vissza« (Ter 3,14.19). Ez azt
jelenti, hogy a bűnöst eledelként adják át az ördögnek. Mint
ahogy az ételt a testünk asszimilálja, éppen úgy mi is eggyé válunk a sátánnal egy elrontott, hibás élet által, amely telve van
erkölcstelenséggel, kevélységgel és istentelen cselekedetekkel.
Vagyis ez azt jelenti, hogy olyanok leszünk, mint maga az ördög,
és az ő kísérleti alanyává válunk. Ezt jelenti az a kifejezés, hogy
a kígyó táplálékává válunk. Mert mindenki, aki fél az ördög és
angyalai tüzétől, az magában kell, hogy legyőzze azt. Belső győzelmet kell aratnunk a gonosz felett, ha nem akarjuk, hogy uralkodjon felettünk. Mert ha hozzájuk hasonlót találnak, magukkal
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sodorják a kárhozatba." (Szent Ágoston: A keresztény küzdelemről)
4. KATEKIZMUS
"Amikor (a Miatyánkban) azt kérjük, hogy Isten szabadítson
meg a gonosztól, egyben azt is kérjük, hogy szabadok legyünk
minden jelen, múlt és jövő bajtól, amelyeknek a gonosz a szerzője vagy kezdeményezője. Ebben az utolsó kérésben az Egyház az
Atya elé viszi a világ minden nyomorúságát. A rossztól való szabadulással együtt, amely alatt az emberiség roskadozik, egyben a
béke drága ajándékát és Krisztus visszavárásának kegyelmét is
kéri. Így imádkozva a hit alázatosságában elővételezi mindenek
összefoglalását abban, akinél »van a halálnak és az alvilágnak a
kulcsa« (Jel 1,8). Szabadíts meg, kérünk, Urunk minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök
boldogságot, és Megváltónknak, Jézus Krisztusnak dicsőséges
eljöttét." (KEK 2854, 1041)
5. MEGTÖRTÉNT ESET
Mária egy reggel arra ébredt, hogy majd szétrobban a feszültségtől, pedig erre semmi oka nem volt. Ezen a reggelen különösen haragosnak és idegesnek érezte magát. Férjét és gyermekét
barátságtalanul köszöntötte. Férje megpróbálta kipuhatolni, hogy
mi a baja, de nem tudott semmiféle magyarázatot adni. Délelőtt
leült imádkozni, de egyáltalán nem tudott Istenre figyelni. Végül
szíve mélyéből fölsóhajtott: "Istenem, segíts rajtam, mert ez az
állapot már kibírhatatlan!" Lelke mélyén meghallotta az Úr
hangját: "Mária, egy gonosz lélek zaklat téged!"
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Mária megbánta idegességét és megparancsolta a gonosz léleknek, hogy távozzon és hagyja békén. Ez után kérte az Úr segítségét, hogy töltse be szívét békéjével. A támadás még néhányszor előfordult, de Mária minden alkalommal távozásra szólította
a gonoszt. Este, amikor férje és a gyermekek megjöttek, béke és
öröm töltötte el.
6. ASZKÉZIS
Ma légy mindenkivel kedves, udvarias, segítőkész, szeretetet
sugárzó! Győzd le magadban a rossz hangulatot, a gonosz lélek
minden kísértését, amely haragra, neheztelésre, veszekedésre,
indulatosságra ösztönöz!

A démonoknak vannak területeik; vannak erődítményeik; és
mindezek fölött ott van a fejedelemségek mestere, az uralmak
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fővezére, a Sátán. Azt az erőt, amellyel hatalmas területeket tart
befolyása alatt, és amellyel egy-egy ország felett lebeg a védőangyalokhoz hasonlóan (mint ahogy azt Portugália védőangyala
Fatimában elmondta), ezt az erőt ismerte fel VI. Pál pápa, aki a
gonoszt nem pusztán "egy személyes lelki valóságnak" vagy
"egy nyugtalanító, sötét léleknek" tartotta, hanem egy le nem
becsülendő ellenségnek, aki az emberiség történelmének számtalan ismert és ismeretlen szerencsétlenségéért felelős.
Romlott és romlasztó. Olyan ravasz, hogy a mi képességeinkkel fel sem tudjuk fogni. Titokzatos és ijesztő. Képes arra, hogy
gonosz erejével egész társadalmakra hasson.
"A gonoszság, amely ma létezik a földön, egy olyan ellenünk
és társadalmunk ellen irányuló támadás eredménye, amelyet a
sötét és rosszindulatú ügynök, maga az ördög vezet" - mondta a
pápa egy híressé vált kihallgatáson 1972. november 15-én. "A
gonoszság nem pusztán a nyomort jelenti a földön, hanem igenis
egy élő, lelki, romlott és megrontó lényt. Egy rettenetes valóságot, aki titokzatos és dermesztő. A Biblia és az Egyház is azt
tanítja, hogy az emberek nem akarnak tudomást venni az ő létezéséről; vagy úgy képzelik el, mint egy önmagától létező valóságot, aki a többi teremtménytől eltérően nem Istentől származik;
vagy úgy beszélnek róla, mint egy álvalóságról, a bennünk lévő
gonoszság egyes ismeretlen területeinek fantasztikus megszemélyesítőjéről."

A valóság az, mondta a pápa, "hogy az ördög az első számú
ellenség, minden kísértés szülőatyja. Így tehát tudatában vagyunk annak, hogy ez a sötét és romboló valóság létezik, és igen
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aktívan működik; ő az, aki nagyon kifinomult módszerekkel tudja felborítani az ember egyensúlyát, ő az a kaján csábító, aki ismer minden utat, ami a bensőnkbe vezet (az érzékek, a képzetek,
a vágyak, a megvalósíthatatlan eszmék vagy a megbomlott társadalmi kapcsolatok útját), hogy ezáltal tovább terjessze a zűrzavart és a megosztottságot."
A pápa nyugtalan volt amiatt, hogy az ördög nevét a szószékeken elfelejtették. "Nagyon fontos" - hangoztatta -, "hogy viszszatérjünk a katolikus egyház tanításának azon részeihez, amely
az ördöggel és az ő befolyásával foglalkozik. Azért mondom ezt,
mert manapság igen csekély figyelmet fordítanak erre."
Nos, a pápa pontosan ezért magyarázta el nekünk, hogy mit
kell tennünk: beszélni az ördögről, leleplezni az ő ravaszságát, és
kivinni az igazság fényére. Mert ha semmibe vesszük őt, vagy
azt állítjuk, hogy túl félelmetes prédikálni róla, akkor továbbra is
sötétben fogunk tapogatózni. „Az igazság szabaddá tesz” minket! (Jn 8,32) A gonosz lelkekről szóló tanítás egy nem vitatható
eleme a keresztény hitnek" - teszi hozzá a dokumentum.
Sőt, VI. Pál pápa egy évvel a halála előtt egy másik megnyilatkozásában még egyszer visszatért ugyanerre a témára:
"Nem csoda, hogy társadalmunk szétesett, hiszen a Szentírás
élesen figyelmeztet bennünket arra, hogy »az egész világ (pejoratív értelemben) az ördög befolyása alatt áll«, akit úgy neveznek, hogy »a világ fejedelme«."
A pápa valami olyasmit érzett meg, amit úgy tűnik, hogy a világ többi része nem tartott figyelemre érdemesnek. Nyilatkozatai
nagy visszhangot keltettek. (Michael H. Brown: Légy Te is imaharcos! Budapest, Marana Tha)
II. TANÍTÁS
Krisztus szabaddá tett minket!
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A tanítás célja: Felismertetni a lelki szabadság nagy kincsét,
amit Jézus kereszthalála által kaptunk.
Gyakorlati cél: Szabadulást kérni a harag, a lázadás, a kevélység démonainak befolyása alól és a hitetlenség lelkétől.
Urunk Jézus, áraszd el szívünket a Te békességeddel, Szentlelked szelídségével és alázatával. Távolíts el belőlünk és ebből a
szobából minden gonosz lelket, minden zavart okozó lelket. Távolítsd el a békétlenség, a harag, a hitetlenség, a kevélység és az
idegesség démonait. Távozzanak ezek Úr Jézus a Te szent nevedben! Kérünk Téged, hogy áldj meg minket a Te örömöddel!
Add, hogy fölismerjük szabadságunkat benned! Áldj meg minket
bizalomteli hittel, hogy teljesen Rád hagyatkozzunk, hiszen Te
vagy a Királyok Királya és a mindenség Ura! Ámen!
Üdvözlégy Mária….
Szent Mihály főangyal - könyörögj érettünk!
1. TANÍTÁS
1. Jogos örökségünk
A második tanításban arról szeretnék beszélni, hogy mit jelent
a mi lelki hatalmunk Krisztusban, és mit jelent a gonosz lélek
szándéka, hogy elvegye ezt a hatalmat és megkötözze szívünket
kísértéseivel. Mi szabadságra vagyunk hívva.
Minden kereszténynek van egy jogos öröksége: a szabadság!
Krisztus kereszthalála által szabad lehet az ember minden démoni befolyástól. Ez a szabadság akkor válik tulajdonává, amikor
szívét Krisztusnak adja a megtérésben. Ettől kezdve megtapasztalhatja a szabadságot a gonosz lélekkel szemben. Nem lesz hatalma a világnak fölötte. Ezt meg tudja élni mindennapi tevé37

kenységében, és emberi kapcsolataiban is. A belső szabadság
nagyon boldogító, sőt örömteli ajándék, mert ebben a szabadságban találhatja meg igazi identitását. Ez a szabadság azonban ki
van téve a gonosz támadásainak.
Az I. század egyházatyái nagyon világosan fölismerték azt a
szellemi harcot, amit vállalnunk kell lelki növekedésünk érdekében. Tanúságot tettek arról, hogy mit jelent a Krisztusban való
győzelem.
Tertulliánusz írta: „Mivel mi hiszünk Jézusban, a démonok
alá vannak vetve Krisztus szolgáinak. Vagyis nekünk. Érintésünkre az ítélet tüzétől való rettegés fogja el őket, és parancsunkra kénytelenek távozni a testből, ahová bejutottak.” Origenész
pedig azt írja: "A hívő ember, aki egyedül Istennek és az Ő hívó
szavának engedelmeskedik, nem szenved bántalmat a démonoktól, mert Isten hatalmasabb náluk."
Nagyon fontos, hogy ez a hit erős legyen bennünk, mert ha mi
Krisztusban vagyunk, akkor a gonosz lelkek félnek tőlünk. A mi
imánkra rettegés fogja el őket. Senkinek sem szabad félnie,
hogyha a gonosz lelkek működéséről olvas. Ezt azért mondom,
mert van olyan ember, aki nem mer elolvasni egy könyvet erről a
témáról, mert fél attól, hogy a gonosz lelkekkel való foglalkozás
kibillenti lelki egyensúlyából. Pedig ha győzni akarunk, ismerni
kell az ellenség szándékait. Mi Krisztusban vagyunk, és Krisztus
felette áll minden hatalomnak. A gonosz lelkek félnek tőlünk,
hogyha mi ezt a krisztusi közösséget megőrizzük.
Ha elhanyagoljuk a hitet, vagy bűnben élünk, teret adunk a
gonosz léleknek, hogy tovább kísértsen, és még mélyebben vigyen bele a rosszba, vagy meg is kötözze a lelkünket. Fontos
ezért, hogy megőrizzük szívünk tisztaságát. Krisztus megszabadított minket kereszthalála által. Győzött a kereszten a sátán és
minden bűn fölött. Viszont ha elveszíted szabadságod egy részét
a bűn elkövetése vagy a hited elhanyagolása által, akkor a te fe38

lelősséged, hogy minden szükséges lépést megtegyél a Jézussal
való kapcsolat helyreállításáért.
Tudatosítanunk kell, hogy nem vagyunk tehetetlen áldozatok
a démonok előtt, hanem mi vagyunk a győztes oldalon. A gonosz
lélek hatalma mindenképpen korlátozott. Isten hatalma pedig
korlátlan hatalom. Isten mindentudó, mindenhol jelen van, és
mindennél hatalmasabb. A keresztség és a hit által benne élünk
ebben az isteni közösségben és az Ő hatalmában.
Előfordul, hogy a kísértés ereje és a Sátán jelenléte erősebben
érezhető, mint Isten jelenléte. De ez csupán a gonosz lélek megtévesztése. Nem szabad ilyenkor megrendülnie hitünknek. Véletlenül sem szabad azt gondolni, hogy a gonosz győzött. Nem győzött, hanem megtéveszt bennünket, mert van hatalma arra, hogy
elvegye biztonság érzetünket. De hogyha a hitet felindítjuk, és a
gonoszt Jézus nevében elutasítjuk, akkor biztos, hogy győzünk.
Nagyon fontos, hogy a szabadító szolgálat folyamán (akár
magunkért, akár másokért imádkozunk), Isten imádását engedjük
fellángolni a szívünkben. Dicsőítsük Őt nagyságáért, végtelen
hatalmáért, jóságáért. A szabadulásunk is, sőt lelki egészségünk
is attól függ, hogy igazán ismerjük-e Istent, és tudatában vagyunk-e annak, hogy kik vagyunk Krisztusban. Betegségeink sok
esetben abból fakadnak, hogy a rosszat legyőzhetetlennek gondoljuk, és nem hiszünk Isten végtelen hatalmában.
Mindenki tudja, hogy a betegségnek sokszor szellemi háttere
van. Ha nagyon sokat gondolunk arra, hogy milyen betegség
törhet ránk, és mennyire betegek leszünk, akkor tényleg betegek
leszünk. A betegségtől való félelemtől súlyosabb lesz a betegségünk. A gondolkodásunk befolyásolja a betegségünk súlyosságát.
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2. A hit kinyilvánítása
Ha kinyilvánítjuk hitünket (a spontán imában, vagy
tanuságtételben), akkor az megerősít a gonosz elleni harcban.
Lehet például így imádkozni: "Mennyei Atyám! Hiszem, hogy
jelen vagy most, itt ebben a szobában, és az én szívemben. Te
vagy az egyetlen mindenható, és mindenütt jelen lévő Isten. Hiszem, hogy egyedül Tőled függ az életem, és nélküled semmit
sem tehetek. Hiszem, hogy minden hatalom a Mennyben és a
földön benned van és szent Fiadban, Krisztusban."
Ehhez hasonló módon kötetlenül megfogalmazhatjuk az imának ezt a formáját. "Hiszem, hogy Isten gyermeke vagyok. Hiszem, hogy Krisztus által örök életem van. Hiszem, hogy az Úr
Jézus Krisztus által valóban az Atya gyermeke vagyok, és az Ő
hatalma által megparancsolhatom a Sátánnak és minden gonosznak, hogy távozzon. Átadom magam egészen az én Atyámnak, és
az Ő igazságát akarom szolgálni." Higgy abban, hogy Istenhez
tartozol, és Ő szeret téged. Ez a hit visszaható erőt is jelent, meg
támadó erőt is. A gonosz megfutamodik ettől az imától, ugyanakkor saját magad megerősödsz az ima által a hitben, és az Istenhez való tartozásban.
3. Az Egyház liturgiája
Nagyszombaton a keresztségi fogadalom megújítása előtt
minden templomban a miséző atya felszólít az ellentmondás
hangos kinyilvánítására. Ekkor közösen elmondjuk, hogy ellene
mondunk a gonosznak, minden hatalmának, és minden csábításának. Az ellentmondás jelzi akaratunk döntését, hogy mi Istenhez akarunk tartozni, és elutasítunk minden gonosz erőt és hatalmat, amely meg akar kísérteni bennünket. Amikor ezt elmondjuk, sokszor nem gondolunk arra, hogy ezt tudatosan kellene
mondani. Ebbe bele kellene vinni szívünket és meggyőződésün40

ket, hogy ez tényleg akaratunk odaadását jelentse az Úrnak, és a
gonosz minden hatalmának való ellenszegülést.
A Jn 14,6-ban azt olvashatjuk, hogy Istenhez egyetlen út vezet. Ez azt jelenti, hogy el kell szakadni minden olyan
tévtanítástól, minden olyan csoporttól, minden olyan tevékenységtől, amely tagadja Jézus Krisztus istenségét és azt, hogy Ő az
egyetlen Megváltó. Jézus személye a legfontosabb ismérv a hamis tanításokkal szemben, illetve azok leleplezésére. Pál apostol
a 2Kor 11,3-ban azt írja: "Amint a kígyó félrevezette Évát álnokságával, a ti értelmetek is elfordul a Krisztus iránti őszinte és
tiszta odaadástól." Szabad akaratunk révén képesek vagyunk
elfordulni Istentől. Más helyen azt mondja Pál, hogy aki más
evangéliumot hirdet, az legyen átkozott. Ezek nagyon kemény
szavak. De Pál nagyon jól tudta, hogy az a szellemi zűrzavar,
ami a hanyatló Római Birodalomban volt, csak határozott elutasítással győzhető le. A sokféle bálvány imádása, ami gyakorlat
volt abban az időben, megzavarta az emberek hitét. Ezért mondta
Pál, hogy ezeket nagyon határozottan el kell utasítani.
A hanyatló európai kultúra, amiben most élünk, hasonlít a hanyatló Római Birodalom kultúrájához. Most is szellemi zűrzavar
található a nyugati világban, ahol a boszorkányságtól kezdve
mindenfajta okkult és New Age-s tanítás jelen van. A legkatolikusabb országokban is ezerszámra születnek a boszorkányiskolák, és a különféle okkult csoportok. Az ember csodálkozva figyeli, hogy merre is megy a mai ember, aki annyira büszke a
tudományára. A szellemi zűrzavar egyértelműen érzékelhető a
mai világban, és ebben a szellemi zűrzavarban még inkább kell a
hit szilárd talaján állni, és radikálisan Jézus mellett dönteni, mert
így tudjuk csak legyőzni a hamis tanításokat.
Jehova Tanúinak olvastam egyik írását az "Őrtorony" című
folyóiratban. Úgy beszélnek Jézusról, mint Isten fiáról. De nem
azt mondják, hogy Jézus Isten, hanem Istennek egy fia, mint
bármely ember, vagy bármely teremtmény (más helyen Isten
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angyalának mondják Őt). Itt van a csúsztatás. Az óvatlan olvasó
azt gondolja, hogy milyen katolikus szöveg ez. Valójában ez a
Szentháromság teljes elutasítása. Sem a Szentlélek istenségét,
sem Jézus istenségét nem fogadják el. Csak Jehova (Isten) istenségét hiszik. Ez is a szellemi zűrzavarhoz tartozik. Milliós példányszámban adnak ki ilyen újságot szerte a világon. (Ha jól
emlékszem, az volt az újságra írva, hogy 53 millió példányban
jelenik meg.) Gondolhatjuk, hogy ez milyen rossz hatással van
az óvatlan emberekre, akik nem ismerik a Bibliát.
Mi hirdetjük az Úr Jézus egyedüli megváltását, és hirdetjük a
kinyilatkoztatás alapján Isten Szentháromsági létét. De imában is
kérhetjük ezt Urunktól: "Mennyei Atyám! Őrizd meg a szívemet
és értelmemet minden hamis tanítástól! Mutasd meg azokat a
tévtanokat és szektás tanításokat, amelyekkel akaratlanul kapcsolatba kerültem. A Te szent Fiad, Jézus nevében kérlek tisztítsd
meg szívemet, hogy veled élő kapcsolatba léphessek." Fontos,
hogy ilyen és ehhez hasonló imákon keresztül megfogalmazzuk
állásfoglalásunkat. A Szentlélek megvilágítja az igazságot. Kérhetjük az Ő világosságát, ha bármilyen bizonytalanság, vagy
aggodalom fog el, vagy ha kapcsolatba kerülünk bármilyen hamis tanítást terjesztő társasággal.
4. Az igazság melletti döntés
Az igazság melletti döntés felszabadító erővel hat ránk. Az
akaratunkkal mindig dönthetünk Jézus igazsága mellett. A hit és
az igazság szorosan összefügg. Mi azt hisszük, ami az apostolok
tanításának megfelel, és ami az apostoli egyházra épül. Ezeket az
igazságokat hittel fogadjuk, és ezek szerint az igazságok szerint
akarunk élni. A hit – Isten kegyelme mellett -az akarat döntésén
múlik. Az egyik szórólapon (Excalibur) megjelent D. Lászlónak
ez a megfogalmazása: "Milyen szép az, hogy az embernek több
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élete van! Milyen szép, hogy a reinkarnációban új életet és újabb
lehetőséget kapunk.” E mellett ő katolikusnak vallja magát, és
úgy tudom, minden vasárnap szentmisére megy. Katolikusnak
vallja magát, és mégis olyan nézetet vall, amely ellentétes az
Egyház és a Biblia tanításával. Ezt nevezem szellemi zűrzavarnak. Ő az agykontroll legnagyobb terjesztője Magyarországon.
Az agykontroll tanításai mellett még a reinkarnációt is vallja.
Az ember kérheti imában: "Uram, szeretnék tisztán és őszintén hinni! Adj nekem szabadságot, hogy mindig azt higgyem,
amit Te akarsz!" A hit döntés kérdése. Ha valaki dönt a reinkarnáció mellett, akkor a reinkarnáció gondolatkörébe helyezi el
erkölcsi felfogását. De ha egyszer felismeri a Szentírás tanítását,
mondhatja azt: "Jóllehet, nem ismerem a túlvilágot, de most
mégis úgy döntök, hogy nem hiszek a reinkarnációban, inkább
hiszek Jézus tanításában." Bármikor el lehet utasítani a hamis
tanítást és hinni abban, amit az Egyház és a Szentírás tanít. Ha az
ember tudatosan dönt az egyház tanítása mellett, akkor elutasíthatja magától mindazokat a hamis tanokat, amelyek meg akarják
akadályozni, hogy Jézussal teljes közösségbe lépjen.
A hitünk akkor igazi, ha ismerjük annak tárgyát. Ezért fontos
mindig jobban megismerni Istent. Nem elég azt mondani: „hiszem, hogy van Isten.” De hogy pontosan mit kíván tőlünk Isten,
milyen a magatartása az emberrel szemben, mit vár tőlünk, milyen értékrendet adott nekünk, hogyan lehet Isten közelébe kerülni, hogyan lehet az Ő akaratát jobban megismerni és teljesíteni, ezek mind a megismerés fokozatain keresztül jutnak el hozzánk. Ha jól ismerjük hitünk tárgyát, akkor mondhatjuk, hogy
teljes szívvel átadjuk magunkat az Úrnak.
Ha keveset tudunk Istenről és az Ő akaratáról, akkor nem tudjuk igazán szeretni Istent, mert nem tudjuk milyen az, akiben
hiszünk. Ezért fontos, hogy a Szentírást nagyon szeressük, és
rendszeresen olvassuk. Ha csupán annyit hiszünk, amit érzünk,
akkor a hitnek csak az érzelmi oldalát érintjük meg. Az igazság
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útja ott kezdődik, hogy Isten szavát igaznak valljuk, és ráépítjük
az életünket. Isten szava a szívünkbe akar lépni, hogy életünket
irányítsa. Ha hiszünk az igazságnak, és Isten szava szerint cselekszünk, akkor az érzések fölzárkóznak gondolkodásunkhoz, és
így szívünkben egység lesz.
Ezért érdemes a Hiszekegyet akár naponként, de különösen a
kísértések idején, spontán ima formájában átimádkozni. Így jobban tudatosodik bennünk a vasárnapi szentmisén elmondott Hiszekegy. A Szentírásra épülnek a Hiszekegy tételei. Fejezzük ki
a reggeli imában: "Hiszem, hogy egyetlen élő, igaz Isten van.
Méltó, hogy övé legyen minden dicsőség, és minden hatalom.
Hiszem, hogy mindent Ő teremtett, és engem is Ő tart életben.
Hiszem, hogy Ő a kezdet és a vég, és imádom Őt!"
"Hiszem, hogy Jézus Krisztus az egyedüli Megváltó, aki emberré lett, és közöttünk lakozott. Hiszem, hogy azért jött, hogy
lerontsa a Sátán hatalmát, és örök boldogságot adjon nekem.
Hiszem, hogy Isten végtelenül szeret engem. Hiszem, hogy Jézus
meghalt értem a kereszten. Hiszem, hogy kereszthalála által
megszabadított a sötétség hatalmától, és átvezetett az Ő örök
országába. Hiszem, hogy Isten gyermeke vagyok. Hiszem, hogy
Jézus által az Atya mellett foglalhatok helyet a Mennyben
(Efezusi 2,6).
Hiszem, hogy Jézusnak adatott minden hatalom. Hiszem,
hogy Jézus által hatalmam van a Sátán és démonai fölött, mert az
Ő testének, az Egyháznak tagja vagyok. Hiszem, hogy Jézus
Krisztus nélkül semmit sem tehetek. Mindig hozzá akarok tartozni, mint uramhoz és királyomhoz.
Hiszem, hogy az igazság szabaddá tesz. Ezért ellene mondok
minden hamis tanításnak és rossz gondolatnak. Hiszem, hogy a
Szűzanya, Szent Mihály és az összes szentek közbenjárása által
közösségben lehetek Istennel. Minden bűnt, minden haragot,
minden önző gondolatot megtagadok a szívemben, és elhatározom, hogy teljes szívemből akarom szeretni Istent és felebaráto44

mat úgy, mint önmagamat. Kérlek, mennyei Atyám, tölts be
Szentlelkeddel, hogy Ő vezessen és irányítson engem."
Egy ilyenfajta reggeli imával összefoglalhatjuk hitünk lényegét, és átadhatjuk egész napunkat, minden tevékenységünket
Istennek. Ez az imádság erőt hordoz. Fontos, hogy legyen erő az
imádságunkban, hogy ne csak megszokott szavakat mondjunk.
Tegyük változatossá imaéletünket, hogy ne váljon sablonná.
Mondjunk olyan imát, ami a Szentírásra épül, és így jobban föl
tudja emelni szívünket.
5. A megbocsátás
A gonosz lélek három ajtón tud leggyakrabban bejönni a szívünkbe: az egyik a harag, a másik az engedetlenség, a harmadik
pedig a büszkeség.
•A harag:
Ahol harag van, ott megszűnik a szeretet. Ezért a haragról való lemondás központi helyet kapott Jézus tanításában. A megbocsátás azért fontos, mert így tudunk tiszta szívvel menni Istenhez. A Sátán akkor kap teret az életünkben, amikor nem vagyunk
hajlandók megbocsátani. Jézus azt mondja a Máté 18-ban, hogyha szívből nem bocsátotok meg, akkor át lesztek adva a "poroszlónak". A görög eredetiből más szavakkal is lehet fordítani ezt a
szót. Van olyan fordítás, amely ezt börtönőrnek fordítja, de van
olyan is, amely Kínzónak. Valójában át leszünk adva annak, aki
minket állandóan kínoz a harag érzületével. Mert a harag kínlódást jelent, ha újra és újra föltámad bennünk, és arra gondolunk,
hogyan tudnánk megbosszulni sérelmünket.
A megbocsátás nem ugyanaz, mint a felejtés. Sokan megpróbálnak felejteni, de rá kell jönniük, hogy nem sikerül. A megbocsátás Isten kegyelméből történik, és az akarat döntését jelenti.
Az akarat küzdelmét foglalja magába. Döntésen múlik, amelyben
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az ember elhatározza, hogy megbocsát, és elveti magától a haragot. Elutasítja magától a bosszút, a neheztelést, a rosszindulatot,
a harag minden válfaját. A fájdalom úgy szűnik meg, hogy elengedjük azt, aki megbántott. Nem csak a másik kedvéért, hanem
saját magunk kedvéért, és elsősorban Isten kedvéért. Ha valaki
nem bocsát meg, olyan mintha állandóan magához kötné azt a
személyt, akire haragszik.
A megbocsátás azt is jelenti, hogy felvállaljuk a kellemetlenséget, amit a másik ember bűne okozott nekünk, és haragunkat
átadjuk az Úrnak. Például valakinek ellopják az autóját. Ez elég
kellemetlen, hogy gyalog kell járnia, vagy BKV- val. Nem tud új
autót venni, mert nincs annyi pénze. Ezt a kellemetlenséget fel
kell vállalni. Van, aki hónapokon keresztül iszonyú haraggal és
gyűlölettel gondol arra, aki ellopta az autóját. Valamit tenni kell
ezzel a haraggal. Rá kell bízni a tolvajt Istenre. Megbocsátani, és
utána rábízni Istenre, hogy Ő vegye kézbe azt, aki ilyen súlyos
kellemetlenséget okozott.
Ugyanakkor, ha meggondoljuk, hogy miért kell megbocsátanunk, akkor a Szentírás azzal felel, hogy nektek is megbocsátott
Krisztus, ezért nektek is meg kell bocsátanotok annak, aki megbántott titeket. Tehát, ha Krisztus megbocsátott nekünk akkor,
amikor még bűnösök voltunk, és megígérte az Atya boldog országát nekünk, akkor nekünk is ezt a nagylelkűséget kell továbbadni, azaz megbocsátani annak, aki megbántott minket.
Jézus erre egy tanulságos példabeszédet mondott a Mt 18-ban.
Egy embernek nagy tartozása volt a király felé, és a király elengedte minden tartozását. Amikor ez az ember hazafelé ment, az
úton találkozott azzal, aki csak néhány fillérrel tartozott neki, és
fojtogatni kezdte. Az elmondta a királynak, aki a hálátlan adóst a
börtönbe vetette. Azt kérdezte tőle: nem kellett volna megbocsátanod a társadnak, mint ahogyan én is megbocsátottam neked?
Szembe kell néznünk a harag érzésével, és önmagunkkal.
Valljuk meg őszintén, ha föl vagyunk indulva, ha harag van ben46

nünk. Valljuk meg, hogy ezt nehezen tudjuk elviselni. Szabad ezt
megfogalmazni, de ugyanakkor ennek tudatában kell odaadni a
szívünket Istennek.
•Az engedelmesség:
Az engedelmesség az egyik legszebb evangéliumi erény. Jézus egész élete az Atya iránti engedelmességben telt el. Az ember lázadó természetének legyőzésére mindig gyakorolni kell az
engedelmességet. Mert az emberben mindig ott van az a gondolat, hogy ne az Úr akarata legyen, hanem az enyém. Csak ezt
nem mondjuk ki nyíltan, hanem azt mondjuk, hogy úgy lesz jó,
ahogy én gondolom. Mindenben az én elképzelésem, az én szándékom, az én tervem valósuljon meg. Csak ez nem mindig sikerül. Ebből születik a feszültség bennünk és körülöttünk. Nem az
vezet bennünket amit az Úr mond, hanem az, amit a világ mond.
Tűzön-vízen keresztül. Nagyon tetszik ez a Sátánnak. Nagyon
örül, mert hiszen ő könnyen bele tud lépni ebbe a lázadó lelkületbe. Szembe tud állítani bennünket ezen keresztül az emberekkel és Istennel. Olyan mérhetetlen indulattal támadunk sokszor
másokra egyik pillanatról a másikra, hogy utána csodálkozva
kérdezzük, hogy mi történt velünk? Miért viselkedtünk így? Miért kiabáltunk, amikor egy egészen apró dologról volt szó?
Egyik nap mesélte egy fiatalasszony, hogy a férjével ládákat
rakosgattak a pincében. Azt mondta a férje, rámutatva az egyik
ládára, „ezt ne ide tedd, hanem a másik sarokba.” Ő azt válaszolta, hogy „nem, szerintem, ide kell tenni.” Olyan haraggal beszélt
a férjével, hogy az otthagyta és felment a lakásba. Pedig egy nevetséges dologról volt szó. Ebből az engedetlenségből olyan feszültség támadt, ami megrontotta a szeretet légkörét. Ilyenek
vagyunk sokszor. Utána már neki is eszébe jutott, hogy itt valami
másról van szó. Nem a ládákról, hanem a gonosz lélekről, aki
beszüremkedett ebbe a helyzetbe, és ő állította őket szembe egymással.
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A lázadás helyett inkább az engedelmességet kell választanunk. Az első gondolatom ne az legyen, hogy én mit akarok,
hanem rögtön kérdezzem meg Istent: "Uram, Te mit tennél a
helyemben? Uram, mi lenne a kedvesebb Neked? Uram, Te hogyan illeszted bele ezt a helyzetet a terveidbe?" És ha felismerjük az Úr akaratát, akkor váltani kell. Ez nem könnyű. Minél
erősebb természetünk van, annál nehezebb azt legyőzni. De ha
megtanulunk lemondani önző akaratunkról, akkor az nagy kincset jelent, mert akkor megtanulunk Istennek is engedelmeskedni.
•A büszkeség:
Jézus elvárta apostolaitól, hogy megtanuljanak alázatban gondolkodni és élni. A büszkeség, vagy gőgösség, az alázat ellentéte. Sokszor büszkeségből nem akarunk valamit elengedni, vagy
büszkeségből nem akarunk megbocsátani, büszkeségből nem
akarunk valami szolgálatot vállalni. Miért pont én? - tesszük fel
a kérdést. Inkább valaki más végezze el a munkát. De ha nincs
más, akkor nem lesz elintézve a házimunka, az Úr szolgálata,
vagy a beteglátogatás. Meg kellene találni a módját, hogy a büszkeséget és gőgöt hogyan cseréljük fel az alázattal. Ebben csodálatos példa számunkra Jézus és az apostolok. Jézus alázatos maradt, amikor a farizeusok állandóan rátámadtak ravasz kérdéseikkel. Például: "Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem?"
Jézus átlátott gondolataikon, és utána alázattal válaszolt, hogy:
"Adják meg a császárnak, ami az övé, és Istennek, ami az Istené." Nem engedte magát belevinni a politikai feszültségekbe,
hanem mindig az alázat útján járt. Főleg az utolsó időben, amikor arcul verték, megostorozták, keresztet raktak a vállára, tövissel koronázták, és kigúnyolták. Ezek borzasztó megaláztatások
voltak. Ő, akinek hatalmában lett volna, hogy eltörölje az egész
emberiséget egy pillanat alatt, engedte, hogy megalázzák, mert
érezte, hogy az Atya ezt kívánja tőle a mi üdvösségünkért.
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Nagyon fontos legyőzni a mások fölé kerekedni akaró büszkeséget, vagy gőgösséget. Rosszul értelmezve ezt önérzetnek is
mondják. Ez tévedés. Van helyes önérzet is, ami megkívánja az
emberi méltóságunk és hivatásunk iránti tiszteletet, de amikor
másokat lenéző, erőszakos, szeretetlen módon reagálunk, az kevélység és nem önérzetesség. Ráfogjuk, hogy az önérzet miatt
teszünk így vagy úgy, holott már régen a gőgösségről, vagy a
büszkeségről van szó.
Jézus követésének útján az alázat által tudunk igazán előrehaladni, és így tudjuk a gonoszt visszaverni. Mert a gonosz egészen
biztos, hogy a kevélység miatt került ki amenyből. Ahogyan a
Szentírás mondja, olyan akart lenni, mint Isten. Luciferből, a
legfényesebb angyalból lett a sátán, mert nem tudott alázatos
lenni, nem tudott engedelmeskedni, és nem tudott szelíd lenni.
KÉRDÉSEK A CSOPORTMEGBESZÉLÉSHEZ
1. Van-e bennem olyan démoni hatás, ami erősíti a kevélységet, a hiúságot, a lázadást, az engedetlenséget, haragot?
2. Erős-e a hitem Jézusban és az Ő hatalmában?
3. Mély-e a kapcsolatom Jézussal, hogy ezáltal le tudjam
győzni a gonoszt?
2. SZENTÍRÁSI ALAPOK
Ószövetség - "Ne akadjon közötted, aki fiát vagy lányát átviszi a tűzön, hogy megtisztítsa, vagy aki jósoktól tudakozódik, aki
álmokat és jeleket magyaráz, ne legyen varázsló, se bűbájos, se
aki ördöngősöktől vagy jósoktól kér tanácsot, se aki halottaktól
kérdez igazságot. Mindez ugyanis utálatos az Úr előtt." (MTörv
18,10-12)
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Újszövetség - "Mester, kérlek tekints a fiamra... Időnként gonosz lélek szállja meg és hirtelen fölkiált... Az földre sújtja, habozni kezd a szája. Csak nehezen hagyja el, miután agyonkínozta... »Hozd ide a fiút.« - Miközben odament, az ördög ide-oda
rángatta és a földhöz vágta. Jézus ráparancsolt a tisztátalan lélekre, meggyógyította a fiút és visszaadta atyjának." (Lk 9,38-42)
3. EGYHÁZATYÁK
"Azok a gonosz lelkek, akiket démonoknak nevezünk, semmi
másért nem járnak körül a világban, mint csak azért, hogy az
embereket eltávolítsák Istentől, teremtőjüktől és Krisztustól, az
egyszülött Fiútól. Azokat, akik erőtlenek ahhoz, hogy felülemelkedjenek e világ dolgai fölé, lehúzzák a földi dolgokhoz, és bálványimádásra ösztökélik. Sőt, azokat is megtámadják, akik az
isteni dolgok szemléletére már eljutottak. És ha nem elég bölcsek
az ítéletükben, és nem elég tiszták, s szenvedélymentesek életstílusukban, akkor a démonok addig gyötrik őket, amíg Isten ellen
nem fordítják életüket." (Jusztinusz vértanú: Apológia I.)
4. KATEKIZMUS
"A Sátán három ízben megkísértette Jézust, keresve, miként
kérdőjelezhetné meg gyermeki kapcsolatát Istenhez. Jézus viszszautasította ezeket a támadásokat, amelyek a Paradicsomban
Ádám, valamint a pusztában a zsidó nép megkísértéseit összegezték és a gonosz lélek »egy időre elhagyta« (Lk 4,13). Az
evangélisták kiemelik e titokzatos esemény üdvözítő értelmét.
Jézus az új Ádám, aki hűséges marad ott, ahol az első Ádám belebukott a kísértésbe. Jézus tökéletesen beteljesítette Izrael hivatását: ellentétben azokkal, akik annak idején negyven éven ke50

resztül próbára tették Istent a pusztában, Krisztus úgy mutatkozott meg, mint Isten Szolgája, aki tökéletesen engedelmeskedik
az isteni akaratnak. Mindebben Jézus a gonosz lélek legyőzője:
»megkötözte az erős embert«, hogy visszavegye annak zsákmányát (Mk 3,27). Jézus győzelme a kísértő fölött a pusztában elővételezte a szenvedés győzelmét, amely az Atya iránti engedelmes gyermeki szeretetének legnagyobb megnyilvánulása." (KEK
538-539)
5. MEGTÖRTÉNT ESET
Cecília 16 éves, jó megjelenésű, kedves lány. Szülei arról számoltak be, hogy három hónap óta dührohamok törnek rá, és
ilyenkor összetöri a keze ügyébe kerülő tárgyakat. Eközben durva káromkodásokat mond, amely teljesen elképesztette szüleit,
hiszen ők soha nem beszéltek durván. A pszichiáter kezdődő
pszichózisra gondolt, amikor elvitték hozzá Cecíliát - de egyáltalán nem volt biztos ebben a diagnózisban. Az anya hallott egy
karizmatikus imacsoportról, amely a lakóhelyéhez közel gyűlt
össze. Cecíliát elvitte a csoportba és ott imádkozni kezdtek érte.
Rövid időn belül azt mondták, hogy Cecíliánál van egy tárgy,
ami rossz hatással van rá. Kiderült, hogy barátnőjétől kapott egy
amulettet, amelyet mindig a nyakában hord. Az amulettben egy
papírdarabot találtak. A papírra egy rövid átok volt felírva. Mikor megsemmisítették az amulettet és szabadító imát mondtak
Cecíliáért, a rohamok és káromkodások elmúltak, és nem tértek
vissza.
6. ASZKÉZIS
Ezen a héten egyik nap menj el a templomba és vegyél részt
egy szentmisén! Adj hálát Jézusnak, hogy kereszthalála által
megszabadított a gonosz lélek hatalmától! Mondd el - saját szavaiddal - a Hiszekegyet!
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A fehér mágia erkölcsteológiai megítélése: minden babonás
szokást (talizmán, amulett, "hogy el ne kiabáljam" és ehhez hasonlók) le kell vetkőznie, el kell vetnie a keresztény embernek.
Ezt még akkor is meg kell tennie, ha nem is veszi őket egészen
komolyan, vagy még nem ismerte fel Isten-ellenes voltukat.
A fehér mágia erkölcsi helytelensége a józan ész tagadásában,
elvetésében, valamint a hit igazi hatásának megtagadásában és a
gondolkodásból való kizárásában áll. Az ember ugyanis ahelyett,
hogy rábízná magát az isteni gondviselésre, komolytalan eszközökkel (amulett, talizmán) törekszik boldogságát, sikerét bebiztosítani. Ez nem más, mint menekülés a személytelenségbe, az
irracionálisba.
Az egyház harcol a fehér mágia és a babonás szokások ellen:
gyermekeit az imába vetett bizalomra neveli. Áldó hatalmával
megszentelt tárgyakat osztogat, és különleges égi pártfogókat
rendel a keresztény ember mellé, akik gondjaiban, bajaiban segítségére lehetnek.
A szentségek és szentelmények a vallás, az Istennel való alázatos emberi kapcsolat, az isteni mindenhatóság elismerésének
beszédes kifejeződései. A varázslás ezzel szemben a személyes
Istentől való elfordulás, a személytelen hatalom tisztelete. Hamis
kultusz, sőt ellenkultusz.
A mágia ugyanis Isten hatalmának befolyásolása, a világ folyamatának függetlenné tétele Istentől, titkos erők segítségével.
A szentségek Isten hatásának jelei, aki felé a szentség felvételében részesülő ember feltárul hitben és alázatban. Az egyház
szentelményei Isten védelmének alázatos segítségül hívásai az
egyház imájával.
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A csillagjós és a csillagjóslában hívő egyén, aki horoszkópot az emberi életút megjóslását annak alapján, ahogy a csillagok
születéskor, a házasság kimenetelének megjóslását annak alapján, ahogy a csillagok házasságkötéskor állnak - készít, illetve
készíttet magának, szinte soha sem gondolkozik el azon, mennyire áll kapcsolatban a csillagok állása és az emberi élet sorsa. A
horoszkópot készítő csillagjós, amennyiben nem pusztán csaló,
egyszerűen hisz a csillagokban. Minden babona egyik jellemző
vonása a tudományos magyarázat figyelmen kívül hagyása és az
irracionalitás felé való elköteleződés.
A babonás ember gondolkodása és hittel való szembehelyezkedése kihat egész életének további alakulására. Az asztrológia,
a csillagjóslás elméleti alapvetésének következtében kiöli a keresztény hitet, az isteni gondviselésbe és az emberi szabad akaratba vetett hitet, követőinek gondolkodásából és érzületéből.
Ezért a csillagjóslás, a horoszkópok készítése, és készíttetése, az
asztrológia eszméinek terjesztése súlyos bűn.
(B. Haering: Krisztus törvénye)
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III. TANÍTÁS

A démonok tulajdonságai, a kísértések fajtái
A tanítás célja: Felismertetni, hogy a különböző kísértésekben a gonosz lélek milyen ravasz támadásokkal akarja megzavarni Krisztus követőit.
Gyakorlati cél: Szabadulásért imádkozni a bizalmatlanság, a
kicsinyhitűség démonaitól.
Urunk, Jézus Krisztus, hálát adunk, hogy együtt lehetünk ma este
a Te szeretetedben! Hálát adunk, hogy hatalmat adsz nekünk a
gonosz lelkek fölött. Hálát adunk, hogy meg akarod tisztítani
szívünket a bizalmatlanság és a kicsinyhitűség démonaitól. Hálát
adunk, hogy meghaltál értünk a kereszten, és a Te kereszthalálod
szabaddá tett minket a gonosz uralmától. Dicsőítünk és magasztalunk téged, hogy hozzád tartozhatunk. Dicsőítünk, hogy a Te
kegyelmed által erősek lehetünk a hitben! Ámen!
Üdvözlégy Mária...
Szent Mihály főangyal - könyörögj érettünk!
1. TANÍTÁS
1. Az ember küldetése
A teremtéskor Isten azt mondta Ádámnak, hogy uralkodjon
minden teremtmény felett. Az első emberpár a bűnbeesés után
elveszítette ezt az uralmat, és a Sátán lett a hatalom birtokosa.
Ezért mondja Jézus (Jn 12,31 és 14,30) a Sátánt e világ fejedelmének. Ez mutatkozik meg abban is, amikor a Sátán megkísérti
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Jézust, és azt mondja neki, hogy mindent neked adok, ha leborulva imádsz engem, mert hiszen minden az enyém (Lk 4,6).
Ádámtól Jézus kereszthaláláig a Sátán uralkodott a földön.
Jézus kereszthalála viszont létrehozta a megváltást, ami annyit
jelent, hogy a Sátán uralma összeomlott. Jézus átadta hatalmát az
apostoloknak és minden benne hívőnek. Márk evangéliumának a
végén (Mk 16,15-18) azt olvashatjuk: "Menjetek el az egész világra, hirdessétek az evangéliumot! A hívőket ezek a jelek fogják
kísérni. Az én nevemben ördögöt űznek... betegekre teszik a kezüket, és azok meggyógyulnak." A benne hívőknek mondta ezt
Jézus, hogy ők"akik hisznek", ezeket fogják cselekedni.
Az ember testből, lélekből és szellemből áll - olvashatjuk az
Újszövetségben, Pál apostolnál. A szellemünk által ismerjük meg
Istent, ismerjük fel az Ő akaratát, és tudjuk Istent szeretni. Isten a
szellemünk képessége által hozza létre bennünk ezeket az ajándékokat: a megismerés és a szeretet-képesség ajándékát.
Amikor megszületünk, szellemileg tulajdonképpen halottak
vagyunk - ezt írja Pál apostol az Ef 2,2-ben. Ennél fogva a világ
szokásai szerint élünk. Azt írja, hogy az ember természeténél
fogva a világot akarja birtokolni. A világ szerint akar élni, és
nem Isten szerint. Ez olyan gondolkodási forma, amelyben az
ember áll a középponban, és a vágyak korlátlan kiélése a cél.
Ezután még hozzáteszi Pál, hogy a "levegőben uralkodó fejedelemnek engedelmeskedve éltünk". A világon keresztül hatottak
ránk azok az erők, amelyek életünket irányították megtérésünk
előtt.
Ha valaki nincs megkeresztelve, (vagy megkeresztelték, de
még nem tért meg) állandóan nyitott a gonosz lélek befolyására.
Ezért fontos, hogy a megtérést, és a megkeresztelkedést komolyan vegyük. Egyes családoknál ma divat, hogy gyermekeik keresztelését későbbre halasztják, 10, 15 vagy 20 éves korukra. Azt
mondják, hogy a gyerek majd saját maga válasszon. Ez pedig azt
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jelenti, hogy a gonosz léleknek szabad utat nyitnak, és kérdéses,
hogy az illető felnőtt korában fogja-e választani Istent.
Pál apostol úgy fogalmaz, hogy az ember természeténél fogva
a test és az érzékek kívánságának él, hogyha nem Istenben él (Ef
2,3). Azt mondja, hogy a kívánságok rabságában él. Amikor Jézust a szívünkbe fogadjuk, akkor egy új állampolgárságot kapunk: Isten országának állampolgárságát. Ettől kezdve az Úr
irányít bennünket lelkünkön keresztül, nem pedig a gonosz lélek.
Krisztus nem csak védelmet adott nekünk a Sátánnal szemben, nem csak hatalmat adott felette, hanem az Igazság Lelkét is
nekünk adta, vagyis a Szentlelket. A Szentlélek elvezet bennünket arra a természetfeletti ismeretre, ami Istenben van. Azért kell
ezt az ismeretet megszereznünk, hogy időben felismerjük a gonosz lélek cselvetéseit, és az Úr segítségét kérjük.
Isten Igéjét "kard"-nak nevezi Pál. Az Ige olyan erőt képez
bennünk, amit fegyverzetnek mond az apostol, és így szembe
tudunk szállni a gonosz erőkkel. A Sátán vádaskodásai és megtévesztései minden emberre hatással lehetnek. Ha engedünk ennek a hatásnak, akkor a Sátán befolyása alá kerülünk egészen
addig, amíg föl nem ismerjük ennek a befolyásnak rossz voltát.
Ha felismerjük, akkor bűnbánatot tartunk és újra keressük Isten
barátságát, hogy meg tudjunk szabadulni a rossz dolgoktól. A
Gal 5,1-ben írja az apostol: "Ne vegyétek magatokra újra a szolgaság igáját!" Pál apostol ezt a már megtérteknek mondja, akik
Jézust már befogadták a szívükbe. Mégis elindult bennük a kísértés hatására egy olyan folyamat, amelyben a régi gondolkodásból
fakadó vágyak jelentkeztek. Ezért mondja Pál figyelmeztetőleg,
hogy: "Ne vegyétek föl a szolgaság igáját!" (Ez a figyelmeztetés
a mózesi törvényhez való visszatérésre vonatkozott, de ki lehet
terjeszteni a régi bűnös szokásokra is.)
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Istenhez tartozunk, de ebben a földi életben mindig megvan a
szabadságunk, hogy más útra térjünk. Ez a más út a gonosz lélek
kísértése alapján jön létre az életünkben.
2. Milyen tulajdonságai vannak a démonoknak?
A Szentírás alapján nézzük meg a gonosz lélek tulajdonságait!
A Lk 11,14 leírja, hogy Jézus egy alkalommal kiűzött egy
démont. A farizeusok azt mondták, hogy biztos az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket. Jézus akkor elmondta, hogy ha egy démon kimegy az emberből, nyugtalanná válik,
és nemsokára visszatér. Ha az ember lelkét üresen találja, hoz
magával hét másik gonoszabbat, és az ember sorsa akkor sokkal
rosszabb lesz, mint előtte.
• A Lk 4,34 alapján egyértelmű, hogy a démonok ismerettel
rendelkeznek, ahogy a Lk 4,34-ben olvashatjuk: "Tudom, ki
vagy, az Isten szentje." Az ApCsel 19,15-ben: "Jézust ismerem,
Pálról is tudok, de ti kik vagytok?" Ismeretüket felhasználják
arra, hogy kit hogyan támadjanak, ahogy ezt Szkéva fiainál olvashatjuk az ApCsel 19,15-ben.
• Van érzelemviláguk. A Jak 2,19 írja, hogy Istenben hisznek
és "mégis rettegnek". Valamiképpen érzékelik Isten végtelen
hatalmát és tudatában vannak bűneik súlyának. Mivel nem szeretik Őt, nem tudják megbánni bűneiket, ezért büntetésük
örökkétartó.
• Van személyiségük. A személyiséget igazolja megismerőképességük, akaratuk, kommunikációs-képességük (Lk 4,34), és
öntudatuk. A Szentírás több helyen is utal erre.
• A Lk 11,14 alapján következtetjük azt, hogy a démonok lehetnek az emberen belül, és lehetnek kívül. A testünket érzékeljük, a szellemünket nem tudjuk érzékeinkkel megragadni. Azt
kell mondanunk, hogy bizonyos értelemben a szellemnek is vannak határai. Ezeket a határokat a jónak, vagy a rossznak a hatása58

in keresztül érzékeljük. Például amikor hirtelen kiárad bennünk
Isten szeretete, vagy váratlanul szomorú gondolatok lepnek meg
bennünket. Szellemünkbe be tud lépni a gonosz. Ugyanakkor ki
is tudjuk utasítani őt a szellemünkből. Azt írja az evangélium,
hogy visszatérhetnek az emberhez. Bizonyos lelki területekhez is
kapcsolódhatnak, amelyeket valami gonosz tevékenységre felhasználhatnak.
• Ebből következik, hogy van akaratuk, és tudnak helyet
változtatni. Mivel szellemi lények, nem kötik őket ennek a világnak a korlátai. A védelmet velük szemben egyedül az imádság
és a böjt, az Istennel való személyes kapcsolat nyújtja nekünk.
• Képesek kommunikálni egymással. Valamilyen szellemi
csatornán keresztül egymással kapcsolatot tudnak teremteni. Jézus tanításában azt mondta, hogy a gonosz hívott magával hét
másik lelket.
• Az emberek hangját is fel tudja használni. A megszállottak
szabadításánál megtapasztalták, hogy amikor valaki egészen eltorzult hangon hirtelen megnyilvánult, az ördögűzők rögtön felismerték, hogy ez nem az ő hangja. Ez a gonosz démonnak a
hangja.
Volt Putnokon néhány évvel ezelőtt egy „halott-látó” asszony.
Ő a halottakat hívta, hogy azokkal kommunikáljon, de valószínű,
hogy a gonosz lélek működése volt ezekben a kapcsolatokban,
mert a gonosz lélek rendelkezhet a halottak ismeretével, és meg
tudja téveszteni az embereket. Volt idő, amikor több százan mentek a putnoki asszonyhoz, hogy idézze meg az elhunyt hozzátartozókat, és beszélgessen velük, nincs-e valamilyen kérdésük,
vagy problémájuk, és jól vannak-e odaát?
• Mindegyiknek saját egyénisége van, abból fakadóan kísérti
az embert. Speciális bűnökre tudnak kísérteni. Van hazugság
lelke, van gyilkosság lelke, gyűlölet lelke, tisztátalanság lelke olvashatjuk a Szentírásban.
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• Képesek emlékezni és tervezni. Ahogy Jézus mondta, eltávoznak, és aztán visszajöhetnek. Emlékeznek arra, hogy melyik
emberben voltak, és fölismerik ennek az embernek a lelki állapotát, hogy beléphetnek-e a lelkébe. Emlékeznek, hogy hol voltak,
és megtervezik, hogy kihez menjenek.
• Fel tudják mérni a helyzetet, és dönteni tudnak. A kiszemelt áldozat állapotát fel tudják ismerni. Felmérik, hogy Istennel
kapcsolatban van-e vagy nem. Hajlik-e a rosszra, vagy nem.
Amikor ezt fölismerik, akkor döntenek, és belépnek a szellemébe.
• Felismerik az ember legsebezhetőbb pontjait, és azon keresztül támadják meg az embert. Egyesíteni tudják erőiket. A
gadarai megszállottnál arról olvashatunk, hogy egy légió volt
benne. A római légió létszáma 3000-6000 fő között volt. Ilyen
nagy számú démon működött benne, ami számunkra felfoghatatlan.
• Gonoszságuk mértéke különböző. Jézus azt mondta, hogy
van, amelyik fajta csak imádsággal és böjttel űzhető ki. Természetesen, aki Jézusban él, attól félnek a démonok. Nem kell arra
gondolnunk, hogy megyünk az utcán, és váratlanul belénk szállnak a démonok. Mi, ha Jézusban vagyunk, félelmetesek vagyunk
az ő számukra. Menekülnek tőlünk, mert érzékelik, hogy bennünk az Úr van. Az elektromos vezetékhez tudnám ezt hasonlítani: amikor a villanydrót két vége összeér akkor szikrázik, és
rövidzárlat keletkezik. A negatív töltés nem bírja a pozitív töltést. Ha bennünk él Jézus - aki maga az élet, a szeretet, a végtelen hatalom - taszítani fogjuk azt, aki maga a halál, a gyűlölet, az
üresség és a bűn. Ezt mindennapjainkban is tapasztalhatjuk, amikor jó emberek mellett jól érezzük magunkat, a rossz emberek
mellett pedig nem. Ezért nagyon fontos, hogy mindig az Úrban
legyünk. Szeretete és az Ő imádata legyen bennünk élő, mert
akkor a gonosz nem tud bennünket megtámadni. A kísértésben
mindig megpróbálják az ember szívét nyugtalanná és feszültté
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tenni, de valójában nem tudnak belépni, hogyha mi Istenben vagyunk.
• Ugyanakkor képesek öngyilkos gondolatokat vagy ösztönzéseket is sugallni. Valaki így számolt be személyes megtapasztalásáról. Egyszer kirándult a budai hegyekben, és egy szakadék
előtt néhány méterrel megállt, hogy gyönyörködjön a táj szépségében. Hirtelen nagyon erős sürgetést érzett arra, hogy leugorjon
a mélybe. Olyan erős volt az ösztönzés, hogy szinte alig tudott
szembeszállni vele. Amikor többször mondta, hogy – „Jézus segíts!” - , akkor egy idő után eltűnt ez az érzés. Van tehát öngyilkosságra késztető ösztönzése némelyik gonosz léleknek.
3. A kísértések fajtái
A keresztény élet egy úthoz hasonlítható. Az út két oldalán
házak vannak. A házak ablakaiból kihajolnak a gonosz lelkek, és
hívják az embereket, hogy térjenek be hozzájuk. Egyenek, igyanak, pihenjenek meg egy kicsit. Nem kell annyira sietni Isten
országa felé. "Üljetek le, beszélgessetek velünk, és a lányainkkal. Jól fogjátok érezni magatokat". Könnyen bele tud menni az
ember a kísértésbe, ha kedvező ajánlatokat kap a gonosztól.
A Sátán tudja, hogy a legtöbb ember nem kísérthető nagy
bűnnel. Különösen a jó keresztény nem. Azok csak kisebb bűnnel kísérthetők. A célja az, hogy megállítsa az embert az Isten
országa felé vezető úton. Ha már megállt a jó úton az ő sugallatára, akkor lehet majd nagyobb kísértéssel is támadni. Ki ne gondolt volna közülünk arra, hogy: "most nagyon fáradt vagyok.
Nem imádkozom. Majd inkább holnap" vagy arra: "vasárnap este
van, hideg is van, most inkább nem megyek szentmisére. Majd
inkább a jövő héten elmegyek." Vagy ki ne gondolt volna arra:
„egy kis hazugsággal most olyan könnyen meg tudom oldani ezt
a lehetetlen helyzetet. Miért ne hazudjak egyet?" Vagy: "Ezt nem
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gyónom meg a papnak, mert mit szólna hozzá, hiszen ismer engem." Ezek mögött mind ott vannak a gonosz lélek kísértései.
Kicsinek tűnnek ezek a bűnök, az ember észre sem veszi őket.
De mégis ott van a kísértő szándéka, hogy az ember lelkét ezeken keresztül is a rossz felé fordítsa.
A kísértés első formája a befolyásolás. Ha Istenben élünk
nincs a gonosznak hatalma fölöttünk, de befolyással, kísértéssel
mindig élhet. Megtéveszthet, függőségbe hozhat. Hivatkozhat az
emberek szokásaira, véleményére, vagy a korszellemre: "A hatodik parancs betartása ma már nem divat," mondhatja a gonosz
valakinek amikor a paráznaságra kísérti. Vagy mások véleményét beállíthatja úgy, mint valami nagyon fontosat: "Mit szólnak
majd az emberek, ha nem megyek velük inni!" Ha valaki ennyire
függ az emberek véleményétől, az minden rosszra kísérthetővé
válik. Gyakori az a kísértés is, amikor a gonosz lélek így támadja
meg a szülőket: meg kell alkudni a helyzettel a gyermek jövője
érdekében. Ez a probléma sok szülőt foglalkoztatott a régi
komunista rendszerben, amikor a hitre nevelés szóba került.
Gondolok például arra, hogy a Kádár-korszakban az iskolaigazgató "jóakaratúan" behívta a szülőt beszélgetésre, és azt mondta:
"ne írassa be hittanra a gyermekét, mert akkor nem mehet középiskolába. Én jót akarok önnek. Lehetőleg tegyük azt, ami a gyereknek kedvez." Ilyen esetben a szülő elkezdett gondolkodni:
Szegény gyerekkel mi lesz, ha nem juthat középiskolába. Hát
majd otthon megtanítjuk a hittant neki. Nem olyan fontos ez. Az
a lényeg, hogy tudjon továbbtanulni. Az otthoni hittan elmaradt,
középiskolába eljutott, és elveszítette a hitét. Felnőtt korában
néhány visszatért a hithez, de ez ritkán fordult elő. Hazánk vallási helyzete azt mutatja, hogy a megkereszteltek 90%-a elhagyta
az egyházat. Nem törekednek Isten parancsainak megtartására,
hanem élnek a világ szokása szerint.
A kísértések második formája a pénz-, hatalom- és érzéki
vágy fölkeltése. Pál apostol figyelmeztet bennünket, hogy a kap62

zsiság erős kísértése a gonosznak, mert az olyan, mint a bálványimádás. Napról napra tapasztaljuk a világban, hogy a pénzszerzés vágya nagyon sok embert megszállt. Néhány vállalkozó egészen jól él, mondhatni luxus körülmények között, de mégis azt
szeretné, hogy még több legyen. Ha van tíz millió, akkor legyen
húsz, és ha van száz, akkor legyen kétszáz. Nem akar megállni
sehol. Nagy vágy él benne a birtoklásra, pedig tudja, hogy úgysem bírja felhasználni, csak éppen felhalmozza a vagyont. Ez a
vágy annyira leköti az embert, hogy elfelejt a lelkével foglalkozni. A kísértés lényege itt az, hogy az ember ne foglalkozzon Istennel. Kösse le magát 2-3 állásban, hogy minél kevesebb ideje
maradjon az igeolvasásra, szentmisére, imádságra. Minél fáradtabb legyen, mert annál kísérthetőbbé válik. Emberek millió esnek bele világszerte ebbe az egyszerű kísértésbe, ami első pillanatban jónak tűnik. Hiszen miért ne éljen jó körülmények között
a család. Ez jónak tűnik, de a végén azt látjuk, hogy a szeretet, és
lélek pusztulása lesz az ára. Jézus mondta: "mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelke kárt szenved"
(Mt 16,26).
Gyakori kísértése a Sátánnak a szexualitás. Ha a televízió
műsorait nézzük, látjuk, hogy minden műsorban ott van a szexuális kínálat, vagy a számítógépen bárki megkeresheti azokat az
oldalakat, amik a gondolatait, vágyait felébresztik ez iránt. A
média paráznaságra ösztönző jelenetei és képei, az ember gondolkodását a testi élvezetek felé fordítják, és ha ez eluralkodik
rajta, akkor elfordul Istentől (mert az Úr parancsa önmegtagadásra és a szexualitás helyes korlátozására szólít fel).
A gonosz léleknek az a célja, hogy bázist alakítson ki az ember lelkében a szenvedélyeken keresztül, amely által megkísértheti az ember egész személyiségét. Ha van egy biztos alap, amire
építhet, akkor innen kiindulva egészen meg tudja kötözni az embert, és a csapdájába csalja.
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Sokan egyáltalán nem veszik komolyan ezt a belső megkötözöttséget. Sőt azt gondolják, hogy ők szabadok. Az ördög szó
egészen átment a viccelődés szintjére. Ha valaki erről beszél egy
társaságban, azt biztosan tréfának veszik. Semmiképpen nem
tekintik a Sátánt komoly ellenfélnek, akivel szemben harcolni
kellene, és támadásaira felkészülni.
A kísértés harmadik, legdurvább formája, amikor a gonosz
teljesen átveszi a hatalmat az emberek gondolatai felett, és irányítja őket. Előfordulhat, hogy hangokat hall valaki, amelyek
sugallják a rosszat, amit meg kell tenni. Ez sok esetben pszichés
zavarhoz is vezet. Gyakran elmegyógyintézetbe kerülnek az
ilyen emberek, pedig nem betegek pszichésen. Gyógyszerekkel
kezelik őket, de spirituálisan senki nem néz utána, hogy mi történt velük. Előfordul, hogy valaki hosszú évekig él az elmegyógyintézetben, anélkül, hogy reménye lenne arra, hogy kiszabaduljon onnét.
Linn atya beszámolt egy esetről, amikor egyik barátjával elmentek az elmegyógyintézetbe. Ennek a férfinek megvolt a megkülönböztetés karizmája, és jó imádkozó volt. Felismerte, hogy
kiben működik a gonosz lélek. Amikor tíz embert odavezettek
hozzá, hogy imádkozzon értük, tízből hatban diagnosztizálta a
gonosz lélek működését. Imádkozott a betegek szabadulásáért, és
mind a hat meggyógyult. Egy hét múlva gyógyultan mehettek
haza, pedig előtte éveken át kezelték őket elmebajjal. Milyen
megdöbbentő belegondolni, hogy sok beteg éveken át gyötrődik
az elmekórházakban, amikor egy imával meg lehetne szabadítani
őket, és boldogan élhetnének családjuk körében.
4. A gonosz lelkek fegyvere
A gonosz lelkek legerősebb fegyvere az Istenbe vetett bizalom megrendítése. A gonosz lélek, amikor kísérti az embert,
általában a bizalmát akarja megingatni. A Paradicsomban azt
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mondta a Sátán az embernek, hogy bizonyára azért nem szabad
enni a tudás fájának a gyümölcséből, mert akkor olyanok lesznek, mint az Isten, és Ő ezt nem akarja, mert féltékeny. Az ember
besétált ebbe a csapdába. Érdemes belegondolni, ha az asszony
nem állt volna szóba a gonosz lélekkel, akkor egészen másképp
alakult volna a történelem. Egy büntelen, tiszta világban élhetnénk.
A gonosz lélek ma is bizalmatlansággal kísért bennünket sok
esetben. Amikor valakinek valami problémája van, súlyos szerencsétlenséget él át, vagy betegséget, akkor sokszor megfogalmazódik benne, hogy őt biztos nem szereti az Isten, biztosan
utálja. És akkor ő sem szereti az Istent, nem imádkozik, és elutasítja magától. Ezzel a hazugsággal a gonosz lélek képes eltávolítani az embert Istentől. Pedig Isten nagyon szereti az embert.
Jézus mondta, hogy elmegy a századik elveszett bárány után is,
és visszahozza, hogy az Atya országának szeretetközösségében
legyen.
Lehet kísértés a kicsinyhitűség. A gonosz lélek el akarja venni az embertől az Istenbe vetett bizalmat, mert nagyon jól tudja,
hogy akkor tehetetlenné válunk. Az ördög azt szeretné, hogy az
ember ne bízzon abban, hogy Isten kegyelméből bármit megtehet. Pál apostol mondta: "Isten által vagyok az, aki vagyok." Ha
arra gondolunk, hogy nagyon kicsinyek vagyunk, és ezért Isten
elutasít bennünket, akkor ezzel tulajdonképpen korlátozzuk Isten
bennünk működő kegyelmének kiáradását, ezt írja Tardif atya
"Jézus él" című könyvében. Amikor egy betegért imádkozni kellene, akkor arra gondol sok ember, hogy milyen jó lenne most
egy szentéletű imádkozót meghívni. Milyen jó lenne, ha idejönne, és imádkozna. Akkor biztos rendbe jönnének a dolgok.
Gyógyulások, szabadulások történnének. De mivel nem tudják
utolérni a „nagy imádkozót,” eszükbe sem jut, hogy ők maguk is
imádkozhatnának. Pedig ott vár a gyógyulásra a beteg hozzátartozó. Csak egy lépést kellene közelebb menni, és máris lehetne
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imádkozni érte. De azt mondják, hogy én kicsi vagyok, Isten
biztos engem nem hallgat meg. Isten csak a szenteket és a nagy
imádkozókat hallgatja meg. Ez is lehet a gonosz lélek kísértése,
amikor az embert beleviszi egy ilyen értéktelenség tudatba. Márk
evangéliumában az áll: "Akik hisznek" - nem azt mondta, hogy
akik nagyon hisznek – hanem akik hisznek, imádkozzanak a betegekért, és szabadulásért. Nagyon fontos, hogyha érzünk indíttatást, hogy valakiért imádkozzunk, akkor azonnal cselekedjünk.
Rá kell bízni magunkat egészen az Úr szeretetére.
A helyes magatartás a kísértéssel szemben mindig az, hogy ne
álljunk szóba a gonosszal. Ne engedjük, hogy vitatkozás elinduljon el bennünk, mert akkor mindig jobban és jobban be tud csavarni a gonosz a cselvetéseibe, és a bűnbe. Ha szóba állunk vele,
akkor hazugság, megtévesztés, vagy akár bizalmatlanság léphet
fel bennünk a gonosz által, és akkor nehezebben tudunk kilépni a
kísértésből. Nagyon sokféle lehet a kísértés. Gondoljuk át, hogy
az életünkben hogyan működik a kísértés, és a gonosz milyen
támadásokat intézhet ellenünk.
KÉRDÉSEK A CSOPORTMEGBESZÉLÉSHEZ
1. Vannak-e bennem kicsinyhitű és bizalmatlan gondolatok?
2. Függök-e az emberek véleményétől hit és erkölcs dolgában?
3. Mennyire erős bennem a bizalom Isten szeretetében?
4. Isten irántam való szeretete nem feltételes, hanem elfogadó.
Úgy fogad el, ahogy vagyok, és végtelen a szeretete. Mindig
mehetek hozzá. Mindig figyel rám, mindig vár engem, mindig
segíteni akar. Hiszem-e, hogy Isten határtalanul szeret engem?
2. SZENTÍRÁSI ALAPOK
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Ószövetség - "Ne hallgassatok (hamis) prófétáitokra, jósaitokra, álomlátóitokra, jövendőmondóitokra, és varázslóitokra,
akik azt mondják nektek: »Nem fogjátok szolgálni Babilon királyát«. Mert ezek hazugságot prófétálnak nektek, hogy eltávolítsanak titeket földetekről... és elvesszetek." (Jer 27,9-10)
Újszövetség - "Ti vétkeitek és bűneitek miatt halottak voltatok. Így éltetek a világ szokása szerint a légűrben uralkodó fejedelmek hatalma alatt. Ez az a lélek, amely most a hitetlenség
fiaiban működik. Köztük éltünk egykor mi is testi vágyainkban, s
megtettük, amit a test és az érzékek kívántak. Születésünknél
fogva mi is a harag gyermekei voltunk, akárcsak a többi ember.
De az irgalmasságban gazdag Isten azzal mutatta meg nagy szeretetét irántunk, hogy bár bűneink miatt holtak voltunk, Krisztussal életre keltett minket. Kegyelemből üdvözültetek." (Ef 2,1-6)
3. EGYHÁZATYÁK
"A keresztények viszonya az ördöghöz teljesen más azóta,
mióta a Szentlélek erejét megkapták. Ha megkaptad a keresztségi
kegyelmet, utána a sötét hatalmak feletti uralmat is meg fogod
kapni. Mert éppúgy, mint Jézus, aki keresztelése után a 40 napos
kísértésnek ellent tudott állni - és nem azért, mert a keresztség
előtt nem tudott volna rajta úrrá lenni, hanem azért, mert mindent
a maga rendje és módja szerint akart véghezvinni -, úgy te is, a
keresztség előtt, nem tudsz szembeszállni a gonosszal, de amikor
elnyered ezt a kegyelmet, és vele együtt a bátorságot, felveszed a
harcot az igazak seregében és hirdeted az evangéliumot, ha akarod." (Jeruzsálemi Cirill: Mystagogai Katekézisek)
"Mit kellene leginkább tennünk, és mire kellene irányítani figyelmünket elsősorban, ha nem arra, hogy a ránkbízottakat állandó küzdelemre készítsük fel az ördög fegyverei és sötét cselekedetei ellen. Mert nem lehet harcra felkészült katona az, aki
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nem gyakorolt előzőleg a mezőn. Aki a stadionban a győztes
koszorújára vágyik, nem fogja megkapni azt, amíg nem bizonyítja be jártasságát és ügyességét. Régi ellenségünk és ellenlábasunk a Sátán, akivel össze kell mérnünk erőnket. Évezredek múltak el azóta, hogy az ördög először támadta meg az embert.
Hosszú idők gyakorlata szerint a kísértésnek, incselkedésnek és
agyafúrtságnak minden változatát kipróbálta az ember megbuktatására. Ha Krisztus katonáját felkészületlenül találja, ha az nem
hűséges teljes szívvel Jézushoz, váratlanul rátámad, és felkészületlenségében hirtelen elkapja őt. De ha valaki betartja az Úr
útmutatásait és bátor szívvel Krisztus mellé áll, győznie kell,
mert Krisztus legyőzhetetlen." (Cyprian: Bátorítás a mártíroknak,
levél Fortunátusznak)
4. KATEKIZMUS
"A Gonosz nem elvont fogalom, hanem egy személyt, a Sátánt jelenti, azt az angyalt, aki fellázadt Isten ellen. A
»diabolosz«, a »szerteszéthányó, össze-vissza dobáló« keresztezi
Isten tervét és »üdvössége művét«, amely Krisztusban beteljesedett. »Kezdettől fogva gyilkos, hazug és a hazugság atyja« (Jn
8,44), »a Sátán, aki tévútra vezeti az egész világot« (Jel 12,9), a
bűn és a halál általa lépett a világba és az ő végleges bukásával
»szabadul meg a bűntől és a haláltól« az egész teremtés. »Tudjuk, hogy aki Istentől való, az nem vétkezik, mert az Istenből
vagyunk és hogy az egész világ a gonosz hatalmában van« (1Jn
5,18-19)." (KEK 2851-2852)
5. MEGTÖRTÉNT ESET
Egy harminckét éves asszonnyal történt (Andrea), hogy egyik
pillanatról a másikra öngyilkossági gondolatok kerítették hatal68

mába. Jó keresztény volt, és szerette az életet, nem tudta mire
vélni ezeket a gondolatokat. Egy gonosz sugallat állandóan arra
ösztönözte, hogy ugorjon a metró alá, vagy vegyen be altató tablettákat. Sohasem jutott el a megvalósításig, de a harc idegileg
kimerítette. Nem volt semmi különös lelki problémája, ami
megmagyarázhatta volna ezeket a tüneteket. Néhány hét után
szólt barátnőinek, hogy segítsenek. Összejöttek és imádkozni
kezdtek. Egyikük megkérdezte, volt-e kapcsolatban valamiféle
okkult tevékenységgel. Először azt mondta, hogy nem, de eszébe
jutott, hogy régebben évekig gyakorolta a transzcendentális meditációt és a zen-t. Ezután imádkoztak érte és Jézus nevében
megparancsolták, hogy az öngyilkosság démona távozzon el
belőle. Az ima után Andrea nagy békét tapasztalt és attól kezdve
teljesen megszűntek öngyilkos gondolatai!
6. ASZKÉZIS
Adj a szegényeknek egy összeget, hogy legyőzd magadban a
birtoklás vágyát, vagy ajándékozz egy könyvet ismerősödnek,
vagy 2-3 napig ne nézz tévét!
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Az ördög valamennyi külső érzékünkre tud hatni:
a. A látásra: megjelenik az embernek borzalmas alakban,
hogy megrémítse és megzavarja, az erények gyakorlatától elijessze. Így jelent meg tisztelendő Langeac-i Agnes anyának.
Néha vonzó alakban jelenik meg, és így akar rosszra csábítani.
Így jelent meg gyakran Rodriguez Szent Alfonznak.
b. A hallásra: Néha káromló és trágár beszédeket, dalokat hallat. Ilyesmit olvasunk Cortonai szent Margit életében. Néha csoszogást hallat, hogy megijessze az embert. Így tett például Pazzi
Szent Margittal és Vianney Szent Jánossal.
c. A tapintásra: Néha megveri, megsebzi az embert, amint olvassuk Szienai Szent Katalin és Xavéri Szent Ferenc
szenttéavatási perében és Szent Terézia élettörténetében.
Az ördög belső érzékeinkre is tud hatni: képzelőtehetségünkre, emlékező-tehetségünkre, sőt érzéki szenvedélyeinket is fel
tudja korbácsolni. Néha megmagyarázhatatlanul eltelünk kellemetlen, ostromló képekkel és hiába küzdünk ellenük, nem tágítanak. Máskor úgy érezzük, hogy minden megfelelő ok nélkül
forrongani kezd bennünk a harag gerjedelme, elfog az aggodalom, a kétségbeesés érzése, erőt vesz rajtunk az ellenszenv bizonyos személyekkel szemben, vagy ellenkezőleg, veszedelmes
gyöngédség támad fel bennünk valaki iránt, minden bevezetés
nélkül. Igaz, a legtöbb esetben nehéz volna eldönteni, hogy itt
ördögi ostromlásról van-e szó. Hanem amikor ezek a kísértések
hirtelen jönnek, egyben rendkívül hevesek, kitartók, és nem látjuk magyarázatukat semmiféle természetes okban, akkor méltán
hihetjük, hogy az ördög keze van benne a dologban. Ha kétségünk támad, jó tanácsot kell kérni egy katolikus orvostól, aki
majd megmondja, hogy nincsen-e esetleg ezeknek a jelenségeknek egyszerű, természetes magyarázata valamely beteges állapo70

tunkban. Ilyenkor azután kövessük tanácsát és enyhülést fogunk
találni.
(Tanguerey: A tökéletes élet)
IV. TANÍTÁS

A gonosz lelkek fajtái (I.)
(Az okkultizmus és a bűn lelke)
A tanítás célja: A segítséget kérő ismerje fel, hogy a gonosz
lélek az okkultizmuson és a bűnökön keresztül hogyan támad.
Gyakorlati cél: A szabadulást kérőből kiűzni a okkultizmus
és a bűn lelkét.
Urunk Jézus hálát adunk, hogy ma este meghívhatunk közénk.
Hálát adunk, hogy erőt adsz nekünk a szellemi harcra, és hálát
adunk Úr Jézus, hogy a Te kegyelmed által napról napra tisztább
lehet a szívünk. Kérünk, erősíts meg minket Urunk a Te kegyelmeddel! Adj nekünk gyermeki bizalmat, hogy teljesen Rád hagyatkozzunk, amikor a gonosz lélek támad bennünket! Kérünk,
szabadíts meg minket az okkult lelkek, és a bűn lelkeinek befolyásától. Őszintén megbánjuk, hogy ezek által kapcsolatba léptünk velük. Át akarjuk adni Neked félelmünket, problémánkat,
feszültségünket, hogy a Te kegyelmed által megújítsuk lelki életünket! Ámen!
Üdvözlégy Mária...
Szent Mihály főangyal - könyörögj érettünk!
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1. TANÍTÁS
1. Szentírási alapok
Ebben a negyedik tanításban az okkultizmus és a bűn gonosz
lelkeiről lesz szó.
Az evangéliumból világosan látjuk, hogy az Úr Jézus többféle
névvel illeti a gonosz lelkeket. Némely esetben "hazugság lelkének" mondja, más esetben "tisztátalan léleknek", vagy a "betegség lelkének". Ebből megértjük, hogy a gonosz lelkeknek különböző fajtái, és különböző nevei vannak, tevékenységük szerint.
Lukács evangéliumban azt olvashatjuk, hogy egy görbe hátú
asszony ment egyszer Jézushoz (Lk 13,10-16). Szombati napon
történt ez. Azt mondta Jézus, hogy meggyógyítja. Ekkor a "betegség lelkét", amely 18 éven keresztül fogva tartotta, távozásra
szólította. Az asszony meggyógyult. A démonok nevei jelzik
működésük területét, és azt, hogy milyen formában érvényesítik
hatalmukat az emberrel szemben.
A jó angyalok sokféle szolgálatot végeznek a Mennyei Atya
rendeléséből. Amikor az Úr a rossz angyalokat kiutasította az
angyali karból, akkor a Sátán – utánozva Istent – megbízta őket
különböző feladatokkal, a világ megrontásának céljából.
Ha valakinek a szabadulásáért imádkozunk, és úgy érezzük,
hogy az illetőnek egy bizonyos életterülete nagyon problémás,
cselekvésében megkötözött, bizonyos negatív érzelmek legyőzhetetlennek látszanak, akkor megnevezhetjük annak a problémának a lelkét. Például a "keserűség lelke". Ilyenkor imádkozhatunk, hogy menjen ki belőle a keserűség lelke. A név felismerése
segítséget nyújt abban, hogy hatékony legyen az imádságunk, és
eredményt tudjunk elérni (ezt magunkra is alkalmazhatjuk).
Pál apostol azt írja, hogy a gonosz lelkek között hatalmi struktúra van. Ahogy a jó angyaloknál, ugyanúgy a gonosz lelkeknél
is különböző hatalmi pozíciók vannak. Vannak fejedelemségek,
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hatalmasságok és erősségek, ahogyan Pál apostol írja. Ezek a
démonok különböző tevékenységeken, lelki sérüléseken, bűnökön keresztül léphetnek be az emberbe. Ha felismerjük a démon
nevét, akkor annál jobban tudunk harcolni ellene. A legáltalánosabb fajták között 5 csoportot lehet megkülönböztetni. Ezek a
következők:
-okkult lelkek,
-a bűn lelkei,
____________________________
-a betegségek lelkei,
-a sérülések lelkei,
-az ősök lelkei.
2. Az okkult lelkek
Az okkult lelkek nagyon sokféle csatornán keresztül jöhetnek
be az emberi lélekbe. Amilyen szerteágazó az okkult tevékenység, olyan sok oldalról közelítenek meg bennünket. Legtöbbnyire
az okkult tevékenység kapcsán jutnak el ezek a lelkek az emberekhez (ritkább esetben öröklődés vagy felajánlás által, például a
nagymama felajánlja születendő unokáját a Sátánnak - v.ö.:
Nicky Cruz). Belépnek az emberi lélekbe, és megkötözik a lelket, ha az teret adott, hogy működjenek benne. Az okkult cselekedeteknek nagyon sok fajtája van. Ezek az okkult cselekedetek
azt jelentik, hogy bizonyos eszközökkel, szavakkal, varázslásokkal ismeretet és hatalmat akar szerezni az ember. A boszorkányok, vagy varázslók varázsereje, jövőbelátása, különféle rontása valóságos. Amit az ezoterikus lapokban írnak, vagy amit hallunk másoktól ebben a témakörben, azok valóságosak. Jóllehet
vannak olyan boszorkányok is, akiknek nincs semmi hatalmuk,
csak visszaélnek az emberek naivitásával, és pénzszerzésre használják képzelt tudásukat. De azért a boszorkányok között vannak
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olyanok, akik valóban szövetséget kötöttek a gonosszal, és ő
működik rajtuk keresztül.
A boszorkányok különböző eszközökkel, varázslásokkal befolyásolni tudják mások életét. Az okkultizmus egyik formája a
szellemidézés. Mivel az ember kíváncsisága a jövővel és a túlvilággal kapcsolatban nagyon erős, gyakran észre sem veszi, hogy
mennyire rossz úton jár amikor szellemidézőhöz megy. Könnyen
belesétál a csapdába. Észre sem veszi, és már régen meg van
kötözve a lelke. Minden kapcsolatteremtés a halottakkal okkult
dolog. Az ember szeretné tudni, hogy mi van elhunyt hozzátartozójával, hogyan érzi magát, eljutott-e Istenhez? Ilyenkor kapva
kapnak azon, hogyha van valaki, aki feleletet tud adni kérdéseikre. A legjobb azonban az, hogy rábízzuk Isten szeretetére őket.
A másik terület, amikor valaki rontást kér valamelyik embertársára. Például egy válás kapcsán a feleség azt mondta férjének,
hogy bosszút fog állni, azért mert elhagyta őt. Elment egy boszorkányhoz, hogy rontást bocsásson a férjére. A boszorkány,
ahogy ez lenni szokott, egy képet és valami használati tárgyat
kért tőle, hogy a férjétől szerezze be. Azt megbabonázta, utána a
feleség a férje zsebébe tette. Attól kezdve a férje állandóan beteg
lett, éveken keresztül. A rontás ennyire valóságos dolog. Sok
ember egyáltalán nem gondol arra, hogy mennyi rosszat lehet
tenni egy ilyen gonosz cselekedettel. Saját maga is belekerül
ebbe a hálóba. Saját magát is megkötözte ezzel a rontással, és
ugyanakkor a férjével is gonoszságot művelt.
A harmadik terület a jóslás. Ez is együttműködés a gonoszlélekkel. Már a Biblia első könyveiben találkozunk ennek tiltásával. Sokan "ártatlanul" kerülnek kapcsolatba a jósnővel. Elmennek hozzá és ha úgy érzik, hogy valamiben igaza volt, akkor
ismerőseiket, munkatársaikat rábeszélik, hogy próbálják ki. A
jósnő belenéz a kristálygömbbe, és mond ezt meg azt. Lehet,
hogy 8-10 dologból egyet eltalál, és erre azt mondja az illető,
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hogy mennyire igaza van. Pedig csak jó emberismerő, és a 8-10
dolgot úgy állította össze, hogy benne legyen minden élethelyzet.
Ekkor máris megfogta ezt az embert, és az illetőben elindult a
gonosz lélekkel való kapcsolat. Nem véletlen, hogy a Szentírás,
és a keresztény hagyomány mindig is tiltotta az okkult tevékenységeket. Az ókorban is volt okkultizmus. A mai modern korban
felmelegítették ezeket az okkult dolgokat, és szerte a világon
gyakorolják. Magyarországon tízezer fölött van a boszorkányok
száma, és még több azoknak a száma, akik jóslással, kártyavetéssel foglalkoznak.
Sok ember szándékosan kerül bele a gonosz lélekkel való
kapcsolatba. Elmennek különböző ezoterikus tanfolyamokra, sok
esetben csupán kíváncsiságból, és a gonosz lélek megkötözi
őket. Mások tudatosan keresik azokat a kapcsolatokat, amelyek
démoni hatásúak. Vannak fiatalok, akik Interneten, vagy könyvekben olyan varázslásokat keresnek, amelyek által befolyásolhatják környezetüket, hatalmat gyakorolhatnak mások fölött.
Annyira jó játéknak gondolják, hogy egymást beleviszik a varázslásokba. Észre sem veszik, és már teljesen meg vannak kötözve a gonosz által.
Ezen kívül vannak szervezett sátánista csoportok. Magyarországon is, és a nyugati világban is. Állatáldozatokat mutatnak
be. Erőszakos bűncselekményeket követnek el. Ezeknél a szertartásoknál a Sátán imádata, paráznaság, meg mindenfajta gonoszság együttműködik. Olyanok is vannak, akik a Sátánnal szövetséget kötnek, hogy segítse őket uralomra. Állítólag Hitler is,
és Marx Károly is benne volt ilyen okkultista gyakorlatokban.
Kifejezetten szövetséget kötöttek a Sátánnal, hogy hatalmat szerezzenek és a világ fölött uralkodhassanak.
Okkult tevékenységnek tekinthető a:
-fekete mágia,
-fehér mágia,
-kártyavetés,
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-jóslás,
-kristálygömb-jóslás,
-tenyérjóslás,
-reiki,
-agykontroll,
-szellemsebészet,
-szellemidézés,
-jóga,
-szerencsetárgyak, amulettek hordása,
-szabadkőművesség,
-radiesztézia,
-okkult szerepjátékok és fantáziajátékok végzése,
-tűzön járás,
-sátáni zenék hallgatása,
-horoszkóp készítése,
-asztrológia,
-neo-pogányság (égitestek imádása),
-ábc-s deszkalap használata,
-ingázás,
-spiritizmus,
-asztaltáncoltatás,
-tarott-kártya jóslás,
-rontás,
-transzcendentális meditáció végzése,
-boszorkányság,
-antropozófia,
és még sok egyéb, amelyekről lehet olvasni az ezoterikus újságokban és honlapokon.
MacNutt: "Szabadíts meg a gonosztól" című könyvében (192.
oldal) olyan kérdéseket találunk, amelyek segítenek felmérni,
hogy ki mennyire érintett az okkultizmusban. Ezek között vannak olyan kérdések is, hogy kívánta-e másnak a halálát? Használt-e kábítószert? Vannak-e olyan rokonai, akik varázslással
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foglalkoznak, vagy szellemidézéssel? Részt vett-e ateista ideológiák, vagy szervezetek tevékenységében? Mágiával foglalkozotte? Ezekben a dolgokban ott rejtőzik a gonosz lélek. Akár egy
egyház-ellenes ideológián keresztül, akár a mágián keresztül, az
a célja, hogy tönkre tegye az embereket. Isten elleni lázadásra
akarja ösztönözni az egész világot. Saját birodalmat akar fölépíteni, és erre fölhasználja az embereket. Ez valóban komoly probléma. Az utóbbi száz évben - ahogy ezt előre látta XIII. Leo pápa
látomásában - a Sátán kiszabadult minden megkötözöttségéből,
és az emberiség elpusztítására törekszik. Ezt éljük át ma, amikor
általánossá vált a lélek-rombolás. A gonosz tevékenysége olyan
sokféle módon és olyan borzalmas háborúkban mutatkozik meg,
ami elképzelhetetlen volt a régebbi századokban.
Amikor imádkozunk valakiért, akkor mindig imádkozzunk
azért, hogy a szolgálatot szeretetben tudjuk végezni. A mély szeretet, az alázat, az Úrnak való engedelmesség olyan erények,
amelyektől menekül a gonosz lélek. Ezekért az ajándékokért
mindig kell imádkoznunk.
Az emberekről soha ne mondjunk ítéletet, hanem ajánljuk
őket Istennek. A rossz cselekedetet elítélhetjük - ahogy írja az
evangélium -, de az embert magát nem szabad elítélnünk. Ezért
mindig kérnünk kell a bölcsességet, hogy helyesen és a Szentlélek vezetése szerint tudjunk cselekedni.
Nem biztos, hogyha valaki imát kér, akkor azonnal kell imádkozni érte. Ha imádkozunk a Szentlélek világosságáért, akkor a
Szentlélek megmondhatja nekünk, mit kell tennünk, esetleg
küldjük-e el egy tapasztaltabb emberhez. Azt is fel kell ismernünk, hogy a szabadításnak most van-e itt az ideje? Megvolt-e a
kellő imádság, a kellő odaadás, hogy legyen lelkierőnk azért a
dologért imádkozni, amire kérnek. Nem szabad ezt a szolgálatot
úgy végezni, mint ahogyan vásárolni megyünk, és a pénztárnál
fizetünk. Ez egy szellemi dolog, és szellemi módon kell hozzá77

állni. Imádságban és böjtben kell felkészülni, ahogy Jézus tanította.
Az imádságos lelkület, bűnbánat, szentáldozás különösen fontos ebben a szolgálatban. Amikor érezzük a gonosz erősebb működését magunknál, vagy másoknál, akik imánkat kérik, akkor
vegyünk részt szentmisén, tartsunk bűnbánatot, végezzünk szentgyónást, járuljunk szentáldozáshoz. Így sokkal jobban tudunk
szolgálni, sokkal jobban megkapjuk azt a kegyelmet, hogy mit
kell csinálni, hogyan kell imádkozni valakiért. A szentáldozásnak és az imádságnak az ereje kisugárzik belőlünk. Mivel a gonosz lélek szellemi létező, ő érzékeli a szellemi kisugárzást.
Rögtön tudja, hogy gyengék vagyunk-e az imádságban, vagy
erősek?
Az Apostolok Cselekedeteiben olvashatjuk, hogy Szkéva fiai
Jézus nevének felhasználásával akartak gonosz lelket űzni. A
gonosz lélektől megszállt férfi rájuk vetette magát, és szétzavarta
őket, mert nem voltak hitben, imádságban és szeretetben
(ApCsel 19,14). Ha gyengék vagyunk, akkor a gyengeséget is
érzékeli a gonosz lélek.
3. Mit kell tennie annak, aki szabadítást kér?
A megtérés, a bűnbánat és a gonosznak való ellentmondás a
legfontosabb tényező. Szent Ignác lelkigyakorlatos könyvében
azt írja, hogy a világban Isten királysága, és a gonosz királysága
szemben áll egymással. Ha valaki belépett a Sátán országába,
akkor csak úgy tud kijönni onnan, ha Jézus mellé áll, és Őt kéri.
Tudatos döntés, megtérés, akarati elhatározás szükséges, ha valaki Jézus országába, az Ő szellemi birodalmába akar belépni, és
az Ő vezetését, uralmát akarja elfogadni. Ezért kell beszélni neki
arról, hogy Jézust fogadja el, mint a mindenség Urát, és mint
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Megváltóját fogadja a szívébe. Mint valóságos Istent, akarja Őt
szolgálni. Ez tudja elindítani őt a szabadulás útján.
Ezt szavakkal is ki kell kifejezni. Ajánlatos elmondani a szabadító ima előtt a megtérés imáját: "Uram Jézus! Szükségem van
Rád! Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten. Kinyitom
szívem ajtaját és elfogadlak Téged, mint Megváltómat és Uramat. Megbánom mindazt a rosszat, amit valaha is tettem. Köszönöm, hogy megbocsátod bűneimet, és örök életet adsz nekem.
Szívből megbocsátok mindenkinek, aki megbántott engem. Foglald el szívem trónját, átadom neked vágyaimat, terveimet és
képességeimet. Kérlek, formálj olyanná, amilyenné akarod, hogy
legyek. Ámen!"
Mit kell tenni a szabadító ima után a segítséget kérőnek?
Hangosan vallja meg hitét, hogy hisz a mindenható Istenben,
hisz Jézus Krisztusban, aki meghalt érte a kereszten, és szent
vérét áldozta érte. Hisz abban, hogy Jézus szereti őt, és meghívta
a Mennyországba. A hangosan kimondott szó megerősíti akaratát, és megerősíti az Istenhez való tartozását. Ez védelmet jelent
a gonosz ellen. Ha szívébe fogadta Jézust, akkor Jézus, mint szívének királya felveszi a harcot a gonosz ellenséggel szemben. Ha
támadja a gonosz, Jézus nevében parancsolhat neki.
Ezután következik a bűnbánat, a szentgyónás, majd a gonosznak való ellentmondás. Ahogy a Nagyszombati liturgiában is
kérdezi a pap: "Ellene mondotok-e a gonosznak és minden cselekedetének?" Így válaszolunk: „Ellene mondunk!”Azt is hozzá
lehet tenni, hogy ellene mondok: pl. a "jóslás démonának", vagy
a "keserűség lelkének", a "rosszat kívánás lelkének". Ezután lehet imádkozni a hit kegyelméért és a szeretet győzelméért.
Néhány feltételt konkrétan is szeretnék megfogalmazni:
Aki el akar fordulni a rossztól, és életét Jézus uralma alá akarja helyezni, vegyen részt rendszeresen szentmisén. A szentmise
Jézus kereszthalálának gyümölcseit kínálja fel minden alkalom79

mal. Ha valaki végigimádkozza a szentmisét, olyan lélekkel,
mintha a kereszt alatt állna, akkor be tudja fogadni azokat a kegyelmeket, amelyek megőrzik őt a gonosz újabb támadásától.
Minél mélyebb hittel veszünk részt a szentmisén, annál inkább felismerjük, hogy milyen hatalmas dolog történik az oltáron. Ezzel az erővel, amit ott kapunk, mi magunk is jobban tudunk gyógyulni, és másokat is gyógyítani. Ez a két dolog fontos:
gyógyulni és továbbadni a gyógyulás örömét. Jézus nem azért
akarja adni a gyógyulást, hogy csupán mi örvendezzünk saját
gyógyulásunknak, hanem azért akar gyógyítani, hogy továbbvigyük a gyógyulás örömét másoknak. Mi magunk is szolgáljuk
Őt, gyógyítsunk másokat.
Mindennap olvassa a Szentírást. Az lenne a legjobb, ha magyarázó szövegeket is olvasna hozzá, amelyek segítenék őt az
Ige gyakorlati alkalmazásában.
Nyissa meg szívét a Szentlélek előtt és kérje Őt. A Szentlelket Jézus "vezetőnek" (Jn 16,13) szánta, aki megtanítja az igazságot. "Vigasztalónak" is (Jn 14,26) mondta, aki eszünkbe juttat
mindent, amivel legyőzhetjük problémáinkat és szomorúságainkat. Azt mondta "mindörökké velünk marad" (Jn 14,16). Ebből
következően nem elég csak Pünkösdkor imádkozni hozzá, hanem
mindennap.
Jelenjenek meg életében a Lélek gyümölcsei (Gal 5,22): szeretet, öröm, kedvesség, hűség, tisztaság, jóság, szelídség, békesség, türelem. Mindennap vizsgálja felül életét, hogy mennyire
sikerült ezeket megvalósítania.
Ne tartson kapcsolatot olyanokkal, akik bűnre csábítják.
Azok az emberek, akikkel kapcsolatban vagyunk, hatással vannak ránk. Van, aki tudatosan meghívja munkatársait, ismerőseit
okkult tanfolyamokra, bűnös összejövetelekre. Ezeket kerülni
kell.
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Keressen kapcsolatot olyanokkal, akik imádságos életet élnek.
A kisközösségek ideális lehetőséget teremtenek a hitben való
megerősödésre. Tanácsos felkeresni ilyen csoportot, ahol Istenről
beszélgetve, Szentírást olvasva, imádkozva, egyre mélyebb hitéletet lehet elérni.
Kerülje el a haragot, indulatosságot, ingerlékenységet. Ha
mégis megalázó helyzetbe kerül, ahol igazságtalanul támadják,
kérje az Urat, hogy még aznap meg tudjon bocsátani. Ne hordozza szívében a haragot, vagy a bosszúálló gondolatot.
Adjon hálát mindenért. A jó dolgokért nem nehéz hálát adni,
de sokan természetes okokra vezetik vissza sikereiket, és elfelejtenek köszönetet mondani Istennek. A nehéz helyzetekért is adjon hálát, mert Isten a rosszból is tud jót előhozni.
Figyeljen a gonosz lélek támadásaira. A gonosz lélek különösen azon a ponton támad, amelyből sikerült már megszabadulnia.
Ilyenkor kérjen ima-segítséget másoktól. Harcolni kell a rossz
szokások ellen is, mert a gonosz azokat is felhasználhatja, hogy
újra megkötözzön.
Legyen rendszeres a bűnbánata és a szentgyónása, lehetőleg
havonta, az utóbbit illetően. Az evangélium fényénél ismerje fel
hibáit, és gyónja meg mindazt, amit gondolattal, szóval, cselekedettel és a jónak elmulasztásával tett.
4. A gonosz lelkek második csoportja a bűnök által támad
A gonosz lelkek leggyakrabban az elkövetett bűnök által lépnek be az emberi lélekbe. Mennél hosszabb ideig él valaki bűnben, annál mélyebben épül belé a gonosz lélek. A bűn által egy
bázist épít ki az ember szívében, és ebből a bázisból kiindulva az
élet minden területét meg akarja kötözni. Ez a bűn lehet alkoholizmus, paráznaság, kábítószer-fogyasztás, lopás, káromkodás,
hazugság, vagy bármi, amit az ember gyakran elkövet. Szinte
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beépül a bűn a személyiségébe, és így a gonosz lélek teljesen
meg tudja kötözni.
A bűn lelke olyan lélek, amely az elkövetett súlyos bűnök következtében telepedik meg az emberben. A gonosz lélek nem
akkor jön belénk, amikor bűnt követünk el (hiszen mindannyian
követünk el időnként bűnöket), hanem akkor, amikor azonosulunk a bűnnel. Nem akarjuk megbánni, sőt még dicsekszünk is
vele. Az azonosulás akkor jön létre, amikor valaki szokásszerűen
követ el bűnt, vagy különösen súlyos bűnt követ el, mint például
gyilkosság, megerőszakolás. Amikor hosszú ideig követi el az
ember a bűnöket, nem törődik Isten akaratával, és ezzel megtagadja Istent. A bűn lelkének leggyakoribb fajtái a harag, a gyűlölet, a paráznaság, az abortusz, a káromkodás, és a bosszúvágy.
A szabadításnál a legelső a bűnbánat felindítása. A meg nem
bánt bűn nyitott ajtó a gonosz lélek számára. Szent Ágoston a
vallomásaiban őszintén elmondja, milyen nehéz volt elszakadnia
a paráznaság bűnétől: "Az ellenség fogva tartotta akaratomat,
abból láncot csinált és leláncolt. Mivel akaratom rosszra hajló
volt, a bujaságnak hódoltam. Ez szokásommá vált, és mivel nem
győztem le, a szokás szükségemmé lett." (8. v.)
Ágoston ekkor már hitt Jézusban, de nem győzte még le bűnös vonzalmát. A bűn lelke ilyenkor még kívánatosabbá teszi a
bűnt, mert látja a szabadulni akarás vágyát.
A meg nem bánt (meg nem gyónt) bűn gyakori ismétlődése
jogot ad a démonnak, hogy belépjen az ember életének bizonyos
területére, és ott irányítson. A bűnbánat után még a bűn vágyát is
el kell utasítani, - ahogy Ágoston példáján megfigyelhetjük hogy teljes legyen a győzelem. A gonosz lélek minden lehetőséget kihasznál arra, hogy az ember jóra törekvését elnyomja.
Minden bűn valójában lázadás Isten ellen. Ha lázadás van
bennünk, akkor a gonosz lélek csapatához csatlakozunk. Ahogy
Jézus mondta: "aki bűnt cselekszik, szolgája a bűnnek" (Jn 8,34).
Ez azt jelenti, hogy "nem azt teszem, amit szeretnék (a jót), ha82

nem azt, amit gyűlölök (a rosszat)" (Róm 7,15). Pál apostol ezzel
kifejezi, ha valaki befogadja a bűnt (a gonosz lelket), akkor annak irányítása alá kerül. Ha a gonosz lelkek beférkőznek gondolatainkba, akkor úgy tüntetik fel a bűnt, mint valami jó dolgot.
Ha ezt elhisszük nekik, akkor már irányítani tudnak bennünket.
A gonosz lélek, ha szívünkbe jut, megpróbálja megerősíteni
pozícióját. Olyan ez, mint amikor egy kis fa nőni kezd, és egyre
mélyebbre ereszti a földbe gyökereit. Minél gyakoribb a bűn,
annál nehezebb tőle megszabadulni. Jóllehet a szabad akaratot
nem tudja elvenni a gonosz lélek, de ha folyamatosan követünk
el bűnöket, akkor mindig gyengébb lesz az akaratunk. A bűnök
megbánása és a szentgyónás elindítja bennünk Jézus uralmát. De
ezt az uralmat életünk egész területére ki kell terjesztenünk.
Csak akkor vagyunk védve a gonosz lélek újabb támadásától,
ha Jézusban élünk. Amikor Jézus lakik a szívünkben, akkor a
gonosz minden jogát elveszíti velünk szemben. Ezért írja Pál
apostol, hogy a "hittel Krisztus lakjék a szívetekben, s ti gyökeret verjetek, és alapot vessetek a szeretetben" (Ef 3,17). Ebben a
küzdelemben nagyon fontos az alázat. "Aki áll, vigyázzon, hogy
el ne essék" (1Kor 10,12). Az ember könnyen beleesik abba a
hibába, hogy ha sikerült néhány alkalommal legyőzni a kísértést,
akkor magabiztos lesz. Azt gondolja, győzni tud saját maga erejéből is. Pedig ez nem így van, mindig szükségünk van Isten kegyelmének a segítségére.
A bűn lelkeinek ez a csoportja mindazokkal a bűnökkel kísért,
amelyek előfordulhatnak az ember életében. Nézzük a Tízparancsolatot! Például Isten nevét hiába ne vedd! Aki Isten nevével
káromkodik, az vét az első parancs ellen. A káromkodó beszédstílus mögött lehet egy gonosz lélek, a "káromlás lelke". Ha valaki állandóan veszekszik, akkor a "veszekedés lelke". Vagy lehet a "gyűlölet lelke", vagy a "tolvajlás lelke", vagy a "rosszindulat lelke", vagy a „kritizálás lelke". Ahány isteni parancsot
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nem tart be az ember, mindegyik mögött létezhet egy gonosz
lélek, hogyha az ember állandóan ebben a bűnben él.
Gondoljunk a lázadás lelkére. Vannak emberek, akik minden
ellen lázadnak. Ez egy megkötözöttség. Szinte divattá vált ebben
a században, hogy lázadjunk, mindenfajta rend, tekintély, és fegyelem ellen, mert az a "menő", ha valaki lázad. Ha rákérdeznek,
akkor talán meg sem tudja mondani, hogy miért lázad, de azt
mondja, hogy miért ne mondjak ellen, hiszen olyan jó ez. A "lázadás démona" minden tekintéllyel szemben áll. Ahol tekintély
van, ott mindig ösztönöz a lázadásra. Akiben ez a démon működik, az mindig vágyat érez mások tekintélyének a lerombolására.
Vagy lehet beszélni a neheztelés, a meg nem bocsátás lelkéről.
Arra ösztönöz, hogy az ember nehezteljen másokra, rosszat akarjon, és szemben álljon a másikkal. Előfordult, hogy valaki évtizedeken keresztül neheztelt egy rokonára (vagy házastársára),
nem volt hajlandó megbocsátani neki. Ezzel tönkretette a saját és
mások életét is.
5. A depresszió és más lelkek.
A depresszió lehet betegség is, de ugyanakkor lehet egy démoni megkötözöttség is, amely az embert állandóan arra sarkallja, hogy utálja az életet, zárkózzon el az emberektől, ne tevékenykedjen, utasítsa el magától a segítő kezeket.
Lehet beszélni az elvetettség démonáról. Az "elutasítás lelkének" is lehet ezt nevezni. Ez beletartozik a sérülések démoni
lelkei közé. Amikor valaki olyan lelki sérülést élt át, hogy a rokonai elvetették, elutasították, akkor beléphet a szívébe az elvetettség lelke, és megkötözheti őt. Ez állandóan arra ösztönzi,
hogy keseregjen, szomorkodjon, ne tudja átadni fájdalmát Istennek, ne tudjon belőle meggyógyulni, és fölemelkedni.
Sok embert gyötör a bizonytalanság lelke. Nem tudja, hogy
mit kezdjen az életével. Menjen mérnöknek, vagy buszvezető84

nek? Teljesen ellentmondó, vagy össze nem egyeztethető dolgokat is szeretne csinálni, mert éppen az jut eszébe, és nem tud
dönteni. Évek telnek el, és tehetetlenül vergődik. Akkor lesz különösen súlyos ez a probléma, amikor megismerkedik az illető
egy lánnyal, és nem tudja eldönteni, hogy elvegye-e feleségül?
Nem biztos, hogy itt a bizonytalanság lelke működik, csak működhet. A működés abból valószinüsíthető, hogy nem tudja félelmét, vagy aggodalmát legyőzni, ami fenntartja ezt a bizonytalanságot.(A bizonytalanság forrása lehet egy pszichés probléma
is.)
A szabadulásunk a gonosz lelkek befolyása alól mindig összefügg azzal, hogy törekszünk elmélyíteni kapcsolatunkat Jézussal.
A mindennapi imádságot nagyon komolyan kell venni. Úgy kell
átélni, mint az élet forrását. Nagyon fontos a Szentírás olvasása,
a szentmisén nagyon komolyan kell részt venni, és szentáldozáshoz járulni. Mindig tudatosítani kell, hogy ezeken keresztül Jézus erejével töltődünk fel. Ne csak passzívan vegyünk részt,
mintegy kívülről szemlélve a liturgiát, hanem hívjuk a szívünkbe
Jézust; „Jézus, akinek az áldozatán én most részt veszek, jöjj el a
szívembe, és adj nekem erőt. Jézus, aki most itt vagy, magammal
viszlek az emberek közé! Jézus, aki itt jelen vagy, küldd el nekem a Szentlelket, hogy a Lélek erejével éljek és dolgozzam!”
Mondjuk el másoknak is, hogy van lehetőség a gonosztól való
szabadulásra, csak meg kell keresni a mély kapcsolatot Jézussal,
és az Ő szeretete mellett dönteni.
KÉRDÉSEK A CSOPORTMEGBESZÉLÉSHEZ
1. Kapcsolatba kerültem-e valamilyen módon okkult lelkekkel? (Bármilyen okkult cselekedetről legyen szó). Megtagadtam,
meggyóntam-e ezeket?
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2. Kapcsolatban voltam-e a bűn lelkeivel? Volt-e hosszantartó
bűn az életemben? (Természetesen csak azt kell megfogalmazni,
amit zavar nélkül el tudsz mondani a másik előtt.)
3. Részt veszek-e rendszeresen és figyelmesen a szentmisén?
Olvasom-e a Szentírást naponta?
2. SZENTÍRÁSI ALAPOK
Ószövetség - "Uram, eltaszítottad népedet, Jákob házát, mert
tele volt a keleti jövendőmondókkal, jósokkal, mint a
filiszteusok... tele van országa bálványokkal, kezük művei előtt
borulnak le... rejtőzz el a porban az Úr félelmetes színe előtt." (Iz
2,6-10)
Újszövetség - "Ott volt egy asszony a (zsinagógában), akiben
tizennyolc éve lakott a betegség lelke. Annyira meggörnyedt,
hogy egyáltalán nem tudott felegyenesedni. Amikor Jézus meglátta, odahívta, és azt mondta neki: »Asszony! Megszabadultál
betegségedtől.« Rátette a kezét, mire az rögtön felegyenesedett,
és dicsőítette Istent... A zsinagóga elöljárója méltatlankodott...
Az Úr ezt felelte neki: »Ábrahámnak ezt a leányát, akit immár
tizennyolc éve megkötözve tart a Sátán, nem kellett-e szombaton
föloldani ettől a köteléktől?«" (Lk 13,11-16)
3. EGYHÁZATYÁK
"Végül is mi az, amivel naponta meg kell küzdenünk, ha nem
a harc a gonosz lélek ellen, a lankadatlan küzdelem az ő támadásai és minden fegyveres ellen?" (Cyprian: A halandóságról)
"Ami az ördögöt illeti, mint lázadó angyal csak arra használja
erejét és hatalmát, hogy az embert elvonja az Istentől és parancsaitól; fokozatosan elvakítja a szíveket, hogy azt higgyék, neki
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kell szolgálniuk, és elfelejtsék az igaz Istent és elfogadják a Sátánt istenüknek." (Ireneusz: A hamis tanítások ellen)
4. KATEKIZMUS
"Mindenfajta jövendölés elvetendő: A Sátánhoz vagy a démonokhoz való fordulás, a halott-idézés, és minden más praktika, mely hamisan hirdeti, hogy képes »lerántani a leplet« a jövendőről. A horoszkópok, az asztrológia, a tenyérjóslás, a kártyavetés, a jelek értelmezése, a jövőbelátás, médiumok felhasználása mind arra törekszik, hogy hatalma legyen az idő, a történelem, végső soron az ember felett; emellett művelői arra vágyódnak, hogy magukhoz szelídíthessék a rejtett hatalmakat.
Ellentmondanak annak a szerető félelemmel teljes tiszteletnek és
imádatnak, mellyel egyedül Istennek tartozunk." (KEK 2116)
5. MEGTÖRTÉNT ESET
Történt, hogy egy kézműves házaspár depresszióba esett. Sok
orvost felkerestek, de azok nem tudtak segíteni rajtuk. Depreszsziós állapotuk egy évvel korábban kezdődött, amikor új házba
költöztek, egy tanyára, amelyet kevéske megtakarított pénzükön
vásároltak. Nagyon hamar rosszul kezdték érezni magukat ott, s
maguk sem tudták, miért. Hirtelen esztelen félelem érzése kerítette hatalmába őket, mely nagyon kínos és megmagyarázhatatlan volt. Annál is inkább, mivel egy kiegyensúlyozott házaspárról volt szó, akik nagyon boldogok voltak mind a házaséletükben, mind a munkájukban. Olyan volt az egész, mintha valamiféle félelmetes, bár nem látható jelenléteket észleltek volna.
Időnként (különösen éjszaka) olyan zörejeket hallottak, mintha két szövetanyag csúszkálna egymáson. Ezek a zörejek annyira
"tönkretették az idegeiket", hogy egy napon elhatározták, beszél87

nek egy orvossal, bár nem tudták elmondani neki az egész helyzetet; az orvos pedig csak nyugtatókat írt fel nekik. Ami engem
illet, reális gyanú merült fel bennem, amikor megtudtam, hogy
régebben ez a ház olyan hely volt, ahol rendszeresen tartott spiritiszta szeánszok során megidézték a halottakat. Sikerült megismertetnem ezeket az embereket egy nagyszerű pszichológiai
érzékkel megáldott pappal, aki meglátogatta őket, maga is észlelte az elmondott tüneteket, majd szabadító és a helyet megtisztító
imát végzett a szentelmények (szenteltvíz, stb.) használatával, s
mindezt a ház tulajdonosainak gyógyulásáért való könyörgéssel
fejezte be. A nyomasztó és feszült légkör nyomban megszűnt,
ugyanígy az ebből eredő félelmek és a nyugtalanító zörejek is.
Három héttel később a régóta keresztény házaspár újra normális
életet élt, tökéletes kiegyensúlyozottságban.
6. ASZKÉZIS
Tarts bűnbánatot minden babonás vagy okkult dologért, amit
valaha is tettél! Kérj az Úrtól bocsánatot minden bűnödért és
lázadásodért! Ha van ilyen tartalmú könyved, dobd ki a szemétbe, vagy égesd el.
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A "fekete mágiával" foglalkozó ember a gonosz lélek segítségével törekszik embertársainak kárt okozni, vagy önmaga számára előnyöket (becsületet, vagyont) szerezni. Fekete mágiával
vádolták a boszorkányokat is.
A fekete mágia önmagában véve súlyos bűn. A fekete mágiával foglalkozó egyénekre az ószövetségi törvény és a római jog
alapján halálbüntetést szabtak ki. Ezzel magyarázható az a szigorú eljárás is, amelyet a "boszorkányokkal" szemben alkalmaztak.
A bűn súlyosságát nem csökkenti az a tény, hogy a gonosz lélek
segítségül hívása valami ok miatt meghiúsul.
A fekete mágiánál jobban elterjedt a gonosz lélek varázslataitól való beteges, hiszékeny és babonás félelem. Ez a beteges félelem egyes emberekben olyan mérvű lehet, hogy megrendülhet
az isteni mindenhatóságba és gondviselésbe vetett hitük. Az
egyház - mint azt az exorcizmusok (ördögűzések) is igazolják tudatában van annak, hogy a gonosz lélek és segítőtársai hatással
lehetnek az emberekre, de teljes szívvel bízik Isten hatalmában
és szeretetében.
A gonosz lélek csak akkor tud ártani, ha az ember rendelkezésre áll, csak akkor tud kárt okozni, ha ezt Isten az ember próbára tétele végett megengedi neki. Még ilyen esetekben is meg89

adja azonban különleges kegyelmét. Az elkövetett súlyos bűnök
azonban ajtót tárhatnak a gonosz lélek előtt. Ezért a lelkipásztornak a szentbeszédben fel kell hívnia a keresztény emberek figyelmét arra, mennyire helytelen dolog félni a gonosz lélektől.
Természetesen ahol az ember szívébe a gyűlölet, az ellenségeskedés szelleme férkőzött, ahol a jogtalan kizsákmányolás, az
átok, az istenkáromlás uralkodik, ott félnie kell Istentől, de az
ördögtől is, akinek eladta magát.
(B. Haering: Krisztus törvénye II. 197. o.)

„Lángoló szívű keresztények kellenek, nem morgolódó, panaszkodó, elégedetlenkedő, mindenben ördögöt kereső keresztények.
Olyanokra van szükség, akiknek egész szívét betölti a Krisztus
iránti szenvedélyes vágy. Akiknek a szíve lángol az Isten és az
emberek iránti szeretettől. Ne adjátok alább! Kezdjetek újra! Ne
csüggedjetek el, ne szomorkodjatok, ne rettenjetek el azon, hogy
mennyi bűn, mennyi bukás, mennyi válás, mennyi hitetlenség
van, hányan hagyják ott az egyházat, a papságot, vagy a közösségeket…Ne a többiekkel, hanem Krisztussal foglalkozzatok, és
engedjétek, hogy Krisztus titeket egészen magával ragadjon!
Engedjétek meg Neki, hogy teljesen szabaddá tegyen, legyőzzön
bennetek minden bűnt és minden gonoszságot! Engedjétek meg,
hogy beteljesítse életetekben a búzaszem halálát, és szárba szökkenhessetek! Ne úgy, ahogy ti terveztétek, hanem úgy, ahogyan
ő akarja. Akkor Isten megdicsőül mindegyikőtök életében.
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Akkor biztos, hogy a szellemi harcot győzelemmel fogjátok
megvívni. Krisztusban győzni fogtok és el fogjátok nyerni a győzelem koszorúját.”
(Varga László :A szellemi harc)
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V. TANÍTÁS

A gonoszlelkek fajtái (II.) és az átkok
(A betegségek, a sérülések és az ősök lelkei)
A tanítás célja: Segíteni annak felismerésében, hogy a gonosz lelkek hogyan működnek a betegségekben, sérülésekben és
az ősöktől kapott negatív hatásokban.
Gyakorlati cél: Szabadító imát mondani, a betegségek, sérülések, és az ősök lelkeitől.
Urunk Jézus, hálát adunk, hogy itt vagy közöttünk. Hálát adunk,
hogy a Te hatalmadban bízva átadhatjuk Neked életünk félelmeit, és azokat a betegségeket, amelyeket az átkok okoztak bennünk. Szabadíts meg minket azoktól a gonosz lelkektől, akik a
lelki sérüléseken, és őseinken keresztül támadtak ránk. Áldj meg
bennünket, Urunk, hogy hűségesek legyünk Hozzád minden körülményben. Add, hogy minden megkötözöttségtől felszabaduljunk, és boldogan dicsérjünk Téged! Ámen!
Üdvözlégy Mária...
Szent Mihály főangyal - könyörögj érettünk!
1. TANÍTÁS
1. A betegségek lelkei
Az áteredő bűn miatt közvetve minden betegség a gonosz lélektől való. Ha közvetlenül okokat keresünk betegségeink keletkezésénél, akkor természetesen mindig felismerhetjük, hogy felelőtlenül használtuk azokat a javakat, amelyeket Istentől kaptunk. Nem az Ő útmutatása, parancsa és tervei szerint éltünk.
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Kiemelhetjük például a dohányzást. Nagyon sok információt
hallottunk az utóbbi években arról, hogy milyen ártalmas a tüdőnek, mert rákot okoz. Még a passzív dohányzás is káros. Az ember mégis cigarettázik, és még az orvos figyelmeztetése ellenére
sem akarja abbahagyni ezt a szenvedélyét.
Sok esetben előfordul, hogy nem érezzük át felelősségünket
önmagunk iránt. Amikor jól érezzük magunkat, akkor úgy gondoljuk, hogy nem kell különösebben figyelni semmire, biztosak
vagyunk egészségünkben. Közben már kialakulhatnak bennünk
azok a betegségek, amelyek később fejtik ki negatív hatásukat
életünkben.
Vannak olyan betegségek, amelyek kifejezetten démoni hatásra vezethetők vissza. Amikor Péter apostol Kornéliusz házában
beszélt Jézusról (ApCsel 10,17), akkor konkrétan azt mondta:
Jézus körüljárt, jót tett, és meggyógyította mindazokat, akiket az
ördög a hatalmába kerített. Közvetlen összefüggést fogalmaz
meg az ördög és a betegség minden fajtája között, amelyet Jézus
meggyógyított.
A Mt 9,32-ben olvashatjuk, hogy két vak meggyógyítása után
odahoztak Jézushoz egy néma megszállottat. Amikor kiűzte belőle az ördögöt, a néma megszólalt, és az emberek csodálkoztak.
Itt is megtapasztalhatjuk meg a betegség és a gonosz lélek közötti összefüggést, mert azonnal beszélni tudott a beteg az ördög
kiűzése után.
A Mt 12,22 hasonló történetet ír le. Jézushoz vittek egy vak
és néma megszállottat. A gyógyítás után a néma azonnal megszólalt. A Mk 9,25 leírja, hogy egy kétségbeesett apa Jézushoz
vitte a fiát, mert tűzbe és vízbe vetette magát. Jézus megdorgálta
a gonosz lelket, és megparancsolta neki, hogy ne ártson a fiúnak,
és távozzon. "Süket és néma" léleknek nevezte itt Jézus a démont. Végül a Lk 13,10 leírja, hogy egy asszony 18 éve beteg
volt, és annyira meggörnyedt, hogy nem tudott felegyenesedni. A
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"betegség lelke" tartotta fogva. Amikor Jézus kiűzte a démont, az
asszony meggyógyult és fölegyenesedett."
Ezeknél a betegségeknél az volt a fő szempont, hogy az orvosok nem tudták meggyógyítani a betegséget. Valaki úgy érezte,
hogy hiába tesz bármit, hiába fordul orvosokhoz, hiába próbál ki
bármilyen földi eszközt, nem változik a betegsége. Jézus azonban meggyógyította őt. Ez az ismérv a későbbi időkben is érvényes, hogyha van olyan betegség, amelyet nem lehet diagnosztizálni. Ha az orvosok azt mondják, hogy minden rendben van, és
mégis érzi valaki a betegség súlyát, akkor gyanítható, hogy itt
nem betegségről van szó. Főleg akkor, hogyha ez a betegség el is
választja őt Istentől. Ha nincs értelmes magyarázat, akkor könynyen megtalálhatjuk az összefüggést a démoni hatásokkal. Ilyenkor eredményt érhetünk el, ha olyan keresztényekhez visszük a
beteget, akik tudnak imádkozni szabadulást.
2. A sérülések lelkei
A sérülések lelkei főleg más emberek bűnei okozta sérülések
által hatolnak be az emberi lélekbe, és ott romboló hatást fejtenek ki. Ha valaki megaláztatást, elutasítást, szeretetlen támadást
kap, ez mélyen megsebzi őt. A lelki sérülés gyógyulása hasonlít
a testi sérülés gyógyulásához. A testi sérülés esetében az ember
folyamatosan gyógyul, egyik hétről a másikra jobban érzi magát.
De ha a sérülés elfertőződik, az egész test veszélybe kerül.
Történt egyik testvérünkkel, hogy egy kutya megharapta. Hirtelen dagadni kezdett a keze, ezért gyorsan elvitték az orvoshoz.
Tetanusz injekciót kapott, és nagyon lassan gyógyult csak a betegsége. Ugyanúgy elindulhat a gonosz lélek támadása is egy
apróságon keresztül. Ha az ember beengedi a szívébe, és nem
kezeli az imádság gyógyító eszközével, akkor a fertőzés elhatalmasodhat a lelkében.
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A lelki sérülések démona akkor lép be, amikor az ember súlyos érzelmi traumát szenved és lelkileg védtelen.
MacNutt azt írja, hogy a szabadító ima során az emberek kétharmadát olyan gonosz szellemektől kellett megszabadítani, akik
lelki sérülésen keresztül jutottak be az emberbe. Don Basham
beszámolt arról, hogy kilencéves kislánya egyszer elcsavargott.
Amikor szülei megtalálták, tele volt félelemmel. Este, amikor
közösen imádkozni kezdtek, a kislány azt mondta: "Valami gúnyolódik a fülemben, amikor imádkozni kezdek." Az apa imádkozott gyermekéért, és szívében úgy érezte, hogy a félelem lelke
van benne. Az apa elűzte a gonosz lelket, és akkor a gyermekbe
visszatért újra a nyugodt, imádságos lelkület. Don Basham megjegyezte, hogy ha ezt nem vette volna figyelembe, akkor lehet,
hogy ez a gonosz hatás növekedett volna a kislányban, és a démon teljesen abbahagyatta volna vele az imádságot, és elfordította volna Istentől.
Érdemes átgondolni ezt az esetet családi viszonylatban. Sok
keresztény szülő panaszkodik, hogy egyszer csak kiválnak a gyerekek a családi ima közösségéből, és nem imádkoznak többé a
családdal együtt. Külön mennek, és lázadoznak minden imádság
és szentmise ellen. De sokszor a szülők nem szánnak időt arra,
hogy elbeszélgessenek a gyerekükkel, hogy mi a baj, mi történt,
vagy mi az, ami elidegenítette őket Istentől.
Ha valami sérülés történik az emberi szív védelmi rendszerén,
akkor ott be tud lépni a gonosz. Különösen akkor, ha az imádság
erejével nem űzzük el magunktól. A démoni fertőzések háromnegyedét teszik ki a sérülések lelkei. Amikor ezek a lelkek megnyilatkoznak, akkor úgy nevezik meg magukat, mint: a "szomorúság lelke", "elutasítás lelke", vagy "félelem lelke". Ha ezek a
sérülések futólagosan érintenek bennünket, akkor ez nem démoni
probléma. Feldolgozzuk sérüléseinket, túllépünk rajtuk, hiszen
feszültséggel teli világban élünk. De ha elhatalmasodik rajtunk a
szomorúság, akkor az megnehezíti életünket. Előfordul, hogy
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éjjel-nappal bajainkkal foglalkozunk. Előfordul, hogy szorongásos álmaink vannak, vagy keserűségek törnek ránk, és egyáltalán
nem tudunk szabadulni ezek hatása alól. Ekkor merül fel annak a
valószínűsége, hogy itt valami démoni befolyásról van szó.
Az ember lelkileg védtelenné válik, amikor sérülés éri, és
ezért fontos, hogy a sérülés meggyógyuljon, és az ember Isten
szeretete által megerősödjön. Előfordulhat, hogyha az apa vagy
az édesanya nem akarja a megfogant gyermeket, akkor beléphet
az elutasítás démona a gyermek szívébe. Már a gyermek születése előtt belép a démoni lélek, és utána hatással van rá. Amikor a
gyermek nagyobb lesz, akkor már olyan súlyos gyermekkori
depresszió léphet fel, hogy a szülők nem tudnak mit kezdeni vele. Viszik egyik orvostól a másikig, de a gyógyszerek sok esetben nem segítenek. Amikor a kisgyermek állandóan sír, vagy
elutasít mindent, vagy nem akar enni hosszú időn keresztül,
ilyenkor lehet, hogy negatív szellemi hatás érte, és nem tud szabadulni ettől. Nagyon fontos a családban az imádságos légkör,
mert ezek védelmet adnak a kisgyermek érzékeny lelkének.
A lelki sérülések olyanok, mint a mérgező vegyszerek, amelyek a földbe jutva a vízhálózatot megmérgezik és így az embert
beteggé teszik. Az elmúlt évszázad az üldözés, a félelem, a szenvedés évszázada volt. Még soha nem volt az emberiség történelme folyamán annyi kegyetlenség, erőszak, annyi faji-, vallási-,
nemzetiség elleni üldözés, mint ebben a században. Ezek nem
múltak el hatástalanul. A lelki sérülések ott rejtőznek álmainkban, rejtett szorongásainkban, félelmeinkben. Váratlanul feltörnek, mint kétségbeesés, keserűség, reménytelenség. Ezeket a
gonosz lelkek felhasználják, hogy még nehezebbé tegyék az ember életét.
Vannak olyan fiatal asszonyok, akik nem tudnak férjükhöz
helyesen viszonyulni, mert gyermekkorukban édesapjuk elhagyta
őket, vagy durván viselkedett velük. Ezek a sebek nagyon nagy
feszültséget hoznak létre az ember szívében. Ugyanakkor mindig
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ki kell tudnunk mondani azt, amit Pál apostol megfogalmazott,
hogy milyen jó, hogy van Megváltónk. Van Jézus Krisztusunk.
Van egy isteni barátunk, aki az életénél is jobban szeret minket,
hiszen föláldozta magát értünk a kereszten. Őhozzá mindig oda
lehet fordulni, és lehet kérni az Ő segítségét és kegyelmét. Ezért
nagyon fontos, hogy a keresztség szentségi ereje minél előbb
védelmet hozzon létre a gyerek körül. Az egyháznak ez a gyakorlata nagyon fontos, habár sok fiatal napjainkban úgy gondolja, hogy elég majd később megkeresztelni a gyermeket, felnőtt
korában. A keresztelés által az Egyház olyan védelmet teremt,
amelyben a gyermek erőt kap Istentől. Kifejezetten a gonosz
lélek elleni ima is van a keresztelési szertartásban, hogy az Úr
mentse meg a gyermeket minden gonosz ártalomtól.
Hogyan távoznak a gonosz lelkek?
Mivel a lelki sérülést szenvedő ember nem bűnös abban, hogy
sérülés érte, amikor begyógyul az ember lelkében a sérülés, akkor általában eltávoznak a gonosz lelkek is. A lelki sérülés sok
esetben nem jár együtt démoni fertőzéssel, mégis elég gyakran
előfordul. De ha megkapjuk Jézus által a gyógyulást, akkor a
démoni támadás is megszűnik. Ha a démoni jelenlét jeleit érzékeljük, akkor a belső sebek gyógyítása után szabadító imát is kell
mondani.
Amikor imádkozunk valakiért, akkor mindig kérni kell védelmet Jézus szent nevében és vére által. Imádságot kell mondani a hit megerősödéséért, és tudatosítani kell, hogy az Úr itt van
és cselekedni fog. Utána szólítjuk fel a gonoszt, hogy távozzon
az imát kérő testvérből. Felkérhetjük az illetőt, akiért imádkozunk, hogyha haragszik valakire, akkor bocsásson meg neki.
Azért szükséges a megbocsátás, hogy a harag ne zárja be a szívét
a kegyelem előtt. A megbocsátás, az imádság, a hit felindítása
azok a biztos alapok, amelyek a gonosz szellemeket távozásra
késztetik. Ezután imádkozhatunk gyógyulásáért és a szív megújulásáért.
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3. Az ősök lelkei
Az ősök bűnein keresztül a gonosz lélek tönkre tehet családokat és azok leszármazottait. M. Hickey arról ír, hogy 100 évre
visszamenőleg megvizsgáltak egy családot. Az apa és az anya
hitetlenek voltak, sokat veszekedtek, gyűlölködtek. Több mint
500 leszármazott életútját vizsgálták meg. Közülük 150-en bűnözők lettek, 100 alkoholista lett, a női leszármazottak több mint
a fele prostituált életmódot folytatott. A Bibliában klasszikus
példa a generációs démoni hatásra Heródes családja. Heródes,
félig Ézsau leszármazottja volt. Ézsau bálványimádásba esett,
átok alá került. Heródes lemészárolta két fiát és feleségét, mert
féltette tőlük királyságát. Ő adott parancsot a betlehemi gyermekek megölésére. Fia az a Heródes Antipas volt, aki meggyilkoltatta Keresztelő Szent Jánost. Az ő fia I. Heródes Agrippa viszszautasította Pál apostol tanúságtételét, amikor Jézus feltámadásáról beszélt vele. Utána elkövetett egy bűnt a császár ellen, ezért
száműzetésbe küldték. Földet vett a Vezúv tövében. Amikor a
vulkán kitört, elpusztította a várost, és a Heródeseknek végük
lett. Beteljesült az átok.
Az ősök lelkeinek az egyik fajtája olyan démoni csoportosulás, amely az ősök lelkének ismeretét használják fel, és ezzel az
ismerettel jönnek az emberhez a spiritiszta szeánszokon keresztül. Amikor megidézik egy elhunyt hozzátartozó lelkét, az nem
az elhunyt hozzátartozó lelke, hanem egy démon. Azon az ismereten keresztül, amivel a gonosz lélek rendelkezik, megtéveszti
az ott levőket. Elmond konkrét családi történéseket is, aminek
kapcsán az illető biztos abban, hogy az ő elhunyt hozzátartozója
az aki beszél, hiszen megmondta, hogy milyen események voltak
az életében. Ettől kezdve fölkelti a résztvevőkben a kíváncsiságot, és a vágyat, hogy minél többet megtudjanak elhunyt őseik
felől. Akit megkötöz a spiritiszta szeánszon a gonosz lélek, sokszor éveken keresztül jár hétről-hétre ilyen találkozókra, hogy
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minél több, és újabb kérdéseket tegyen fel, és nem veszi észre,
hogy már teljesen beleesett a gonosz csapdájába, és eltávolodott
Istentől.
Az őseink különféle okkult tevékenységet folytathattak,
amelyben szerepet játszottak a démonok. Vagy esetleg olyan
szenvedélyekkel, bűnökkel éltek, amelyek valamilyen szellemi
csatornán keresztül a jelenben is működnek. Amikor Nicky Cruz
megtért, akkor nagyon sokáig érzett szomorúságot, nyomottságot
a lelkében. Nyomozni kezdett, hogy lehet-e ennek valami oka a
családban. Kiderült, hogy a nagymamája boszorkánysággal foglalkozott, aki születése alkalmával felajánlotta őt a Sátánnak.
Amikor ezt megtudta, akkor szabadító imát kért. Megszabadulása után annyira kiáradt benne a Szentlélek öröme, hogy felajánlotta életét Jézusnak és evangélizációs szolgálatba kezdett. Éveken keresztül járta a világot, tanúságot tett Istenről, és hirdette az
evangéliumot.
Lehetnek olyan bűnök, amiket az ősök követtek el esetleg
több száz évvel ezelőtt, és azokon keresztül hatást gyakorolnak
ránk a gonosz lelkek, és megkötöznek bennünket. Ezért fontos,
hogy bátran imádkozzunk szabadulásért, mert Jézus a Szabadító.
Akármilyen hatalmas gonosz lélekről legyen is szó, mindig tudatában kell lennünk annak, hogy Jézus minden gonosz erőnél nagyobb és hatalmasabb. Előtte semmilyen akadály nincs, hogy az
ember szívét megszabadítsa és örömmel töltse be.
Szabadulásunk a gonosz lelkek befolyásától mindig összefügg
azzal, hogy milyen mély a kapcsolatunk Jézussal. A mindennapi
imádságot komolyan kell venni. Úgy kell rátekinteni, mint az
élet forrására. Nagyon fontos a Szentírás olvasása, a szentmisén
való odaadó részvétel, és a szentáldozás. Mindig tudatosítani
kell, hogy ezeken keresztül Jézus erejével töltődünk fel. Ne paszszívan vegyünk részt, mintegy kívülről szemlélve a liturgiát,
hanem hívjuk szívünkbe Jézust: „Jézus, akinek az áldozatán én
most részt veszek, jöjj el a szívembe, és adj nekem erőt. Jézus,
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aki most itt vagy, magammal viszlek az emberek közé! Jézus, aki
itt jelen vagy, küld el nekem a Szentlelket, hogy a Lélek erejével
éljek és dolgozzak!”
Minél aktívabban veszünk részt a szentmisén, minél nagyobb
hittel éljük azt át, annál inkább felismerjük, hogy milyen hatalmas dolog történik az oltáron. Ezzel az erővel, amit ott kapunk,
mi magunk is jobban tudunk gyógyulni, és másokat is gyógyítani.
Az ősök lelkeinek másik csoportja az emberi lelkek csoportja.
Tudjuk, hogy az örökkévalóság három szintjét különbözteti meg
az Egyház:
-a Mennyországban levő embereket;
-a tisztítótűzben és
-a kárhozatban levőket.
Nyilvánvaló, hogy akik a mennyországban vannak azok, Isten
dicsőségében részesülnek. Teljesen betölti szívüket Isten szeretete és ragyogása. Ők nem fognak bennünket kísérteni, és látogatni. Ez biztos. Akik bármikor visszajöhetnek, azok a tisztulásban
levő lelkek, vagy pedig a kárhozatban levő lelkek. A tisztulásban
levő lelkek visszajöhetnek. Azért jönnek vissza, hogy közbenjárásunkat kérjék, hogy megszabaduljanak a tisztítótűz szenvedésétől, és a Mennyországba jussanak. Sok ember beszámolt arról a
tapasztalatáról, hogy látta (vagy hallotta) elhunyt rokonát, aki
segítséget kért tőle. Dr. Kenneth Mc All: "A családfa gyógyítása" című könyvében leírt egy történetet, hogy valakiért imádkoztak, aki nagyon szomorú volt, és nem tudott hinni az Oltáriszentségben. Az imádság végén Mc All látott egy képet, hogy egyik
őse, aki elvhű protestáns volt, elutasította az Oltáriszentség tiszteletét, és kalapban jelent meg a templomban. Amikor imádkoztak ezért az ősért egy szentmisén, és elvágtak minden negatív
hatást, kérték az Urat, hogy fogadja be őt országába, attól kezdve
elmúlt belőle minden szomorúság és szorongás, teljesen meg
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tudott nyílni az Oltáriszentség előtt. Ilyen összefüggés is lehet,
hogy az elhunyt hozzátartozó hitbeli magtartása, szenvedélyei,
gondolkodása, vagy okkultizmussal való kapcsolata hatással lehet a mi lelkünkre. Ezért jó, hogyha ismerjük hozzátartozóink,
elődeink életét, és imádkozunk értük rendszeresen, hogy senkitől
ne jöhessen negatív hatás szivünkbe, ami akadályozza Isten felé
való törekvésünket.
Ha nem tudjuk eldönteni, hogy valamilyen démonnal állunk-e
szembe, vagy valamelyik ősünk lelkével, akkor egyszerűen elküldhetjük őket Jézushoz. Ő tudja, hogy mit tegyen velük. Megszabadít a velük való kapcsolat rossz hatásaitól.
4. A gonosz lélek működése az átkokon keresztül
Eddig úgy tudtuk, hogy főleg Ázsiában vagy Afrikában, a
primitív népek kultúrájában lehet csak szó átkokról. Valójában
egyre inkább a nyugati kultúrában is terjed az átkozódás. Olvastam, hogy Torinóban negyvenezer sátánista van. Ezek rendszeresen mondanak átkokat a katolikus egyházra és a hívő emberekre.
Rá kell ébrednünk, hogy lelki harc zajlik ma a világban a jó és a
rossz között. Meg kell találnunk, hogy a rossz támadásait hogyan
védjük ki: Jézus nagyobb szeretetével és mély imaélettel.
MacNutt leírja, hogy egyszer megkérdezte a templomban,
hogy ki az, aki gyógyító imát szeretne kérni. Kijött egy protestáns lelkész, aki elmondta, hogy hosszú ideje zúg a füle, és borzasztóan kellemetlen neki ezt elviselni a szolgálatában. Többszöri ima után sem történt semmi. Akkor szabadító imát mondtak
fölötte, és az ima után azonnal meggyógyult. Elmondta ez a lelkész, hogy misszionárius volt Afrikában. A helyi boszorkány
elhatározta, hogy ezt a misszionárius családot el fogja űzni a
környékről, és állandóan átkokat mondott a családra. Elátkozta őt
is meg a gyermekeit is. A fia hirtelen beteg lett, és ő is egyre
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nehezebben tudta végezni szolgálatát. Akkor egy jóakaratú keresztény, aki tudott erről a varázslóról, azt mondta neki, hogy
azonnal pakoljanak, és menjenek haza, hogyha életben akarnak
maradni, mert ez a boszorkány szövetségese a Sátánnak. A lelkész komolyan vette a tanácsot, és hazaköltözött családjával
Angliába. Amikor hazaértek, a fiú azonnal meggyógyult. Neki
azonban megmaradt a fülcsengése, és a szervezete is egyre jobban gyengült. Húsz kilót fogyott. A szabadító ima után teljesen
egészséges lett, és meggyógyult. Jól hallott, és nemsokára fizikailag is megerősödött.
Az átokról szó van a Szentírásban is. Mózes V. könyve, a
(Második Törvénykönyv 28. fejezete) hosszan felsorolja azokat
az átkokat, amelyek azokra vonatkoznak, akik elhagyják Istent.
Leírja a Szentírás, hogy a természet is részese lesz ezeknek az
átkoknak. Mert a föld szikessé válik és terméketlenné. Elmondja,
hogy az ember családjában is, és az utódaiban is milyen szenvedések következnek be. Aki a hitetlenség útján jár, valamiképpen
beleesik a gonosz csapdájába, mert nincs isteni tekintéllyel rendelkező értékrendje, amihez hozzá mérhetné tetteit. Öntörvényűvé válik és ez zsákutcához vezet. Így működik az átok. A Második Törvénykönyv átkai nem azt jelentik, mintha Isten rossz indulatú lenne, hanem kinyilvánítja az ember tettének következményeit. Ez azt jelenti, hogy aki Istent elhagyja, a gonosz lélek
hálójába fog kerülni. A gonosz lélek pedig mindig pusztítani,
rombolni és ölni akar.
Az újszövetségi Szentírásban Jézus egy derűs világot állít
elénk. Isten országának ragyogását és szépségét villantja fel előttünk. Azt mondta: "Akik átkoznak titeket, arra mondjatok áldást!" Az evangélium a megbocsátás és a jóság örömhírét hirdeti.
Isten erejének, és Isten végtelen hatalmának fényét látjuk felragyogni benne. Látjuk Jézust, amint a vizet borrá változtatja,
amint a háborgó tengert lecsendesíti, amint az ördögök ezreit
egyetlen szavával kiűzi Gádárában. Ha mi Jézus erőterébe lé102

pünk, akkor mi is részesülhetünk ebből a derűs világból. Nekünk
nem árthat a gonosz, hiszen Jézus működik bennünk, rajtunk
keresztül, és így el tudjuk utasítani azokat a támadásokat, amelyek az életünket fenyegetik.
A boszorkányok, az átkok alkalmazásánál a gonosz lelkeket
hívják segítségül. Raul Salvucci: "A gonosz lélek hatalma" című
könyvében írja, ha a boszorkány egy átkot akar mondani, akkor a
Sátán imádásából meríti az átokhoz az erőt. Mennél erősebb átkot akar, annál többet imádja a Sátánt. Van olyan boszorkány,
aki egész éjjel imádja a Sátánt. Ez így működik ma Európában, s
ez nagyon elszomorító. A felvilágosult Európa visszazuhant egy
olyan primitív kultúrába, ami át van itatva a gonosszal, mert az
emberek elhagyták az Istent.
Hogyan lehet felismerni, ha egy személy vagy család átok
alatt van?
-Szellemi, vagy érzelmi összeomlás tapasztalható a családban.
-Ismétlődő krónikus betegségek.
-Hosszantartó meddőség, vagy ismétlődő vetélések.
-A család széthullása.
-Folyamatos anyagi nehézség.
-Balesetekre való hajlam.
-Idő előtti elhalálozások a családban.
Ez a hét jellemző vonás a legáltalánosabb. Ha ezek közül
egyik bekövetkezik az önmagában még nem bizonyítja az átok
jelenlétét. De hogyha több jel van, ami megterheli az ember életét, akkor érdemes elgondolkodni, hogy mi lehet ezeknek a háttere? Nem volt-e valaki a családban, a rokonságban, vagy a szomszédok között, aki átkokat mondott? Az átok nem csak a boszorkányok sajátja, hanem átkot lehet mondani egészen egyszerű
szavakkal is. Amikor rosszindulattal és gyűlölettel azt mondja
valaki, hogy "legyen átkozott, vagy veszítse el a gyermekét".
Szent Ágoston leírja, hogy egy anyának volt öt fia. Ezek a fiúk nagyon lusták voltak, és a házi munkát nem akarták elvégez103

ni. Nagyon engedetlenek is voltak. Az édesanya egyszer megátkozta őket. Néhány hónap múlva mindegyik fiú beteg lett. Úgy
alakult az életük, hogy elköltöztek édesanyjuktól. A betegségük
egyre súlyosbodott. Az édesanya egy év múlva meghalt, ők pedig keresték a gyógyulás útját, ám senki sem tudott segíteni rajtuk. Ötből négy meghalt. Az ötödik fiú tehetetlenségében elment
egy szent sírjához, és elkezdett térdre hullva sírni és könyörögni,
hogy a szent járjon közbe érte Istennél, mert félt, hogy ő is meg
fog halni. Amikor napokon keresztül imádkozott, és bűnbánatot
tartott, érezte a kegyelem erejét, és egyszerre azt vette észre,
hogy a betegsége elmúlt. Megbocsátott édesanyjának, és teljesen
megszabadult az átok megkötözöttségéből. Ez ugyanúgy ma is
megtörténhet, hogy egy szülő hirtelen haragjában átkozódó szavakat mond, és utána ez megvalósul.
Nagyon óvatosnak kell lenni a rossz kívánsággal, és a rosszat
akarással mert ez is átok jellegű. Ellenségeinknek se mondjunk
olyat, hogy "törjön ki a nyaka". Ne akarjunk rosszat senkinek,
mert ebben benne lehet az átok szándéka. Az átok az elutasításon
keresztül is működhet.Vannak olyan fiatalok akik megérzik szüleik elutasítását, vagy a rossz indulatát és elhagyják családjukat.
Oda mennek, ahol hasonlókra találnak, sok esetben valamilyen
szubkultúrának lesznek a részesei, és teljesen elvadulnak. Negatív erők uralkodnak bennük, bandákhoz csapódnak, és úgy élik
az életüket, hogy nincs bennük hivatástudat, és értékrend.
Az emberek nagyon elidegenedtek egymástól. Sok esetben a
legkisebb sérelemért is bosszút állnak. Egymás után tapasztaljuk,
halljuk ismerőseinktől, hogy hullanak szét a családok. Egyik
ember utálja a másikat, és rosszat kívánnak egymásnak. Talán
nem véletlen, hogy Magyarországon a legmagasabb a rákbetegek
és öngyilkosok száma. Ennek gyökere lehet az általános szeretetlen légkör és az emberek közötti rosszindulat.
A kívülről jövő átkok két csoportba oszthatók:
-a korábbi nemzedékekből származók, és
104

-a jelenleg élőktől származó átkok.
7. A múltból származó átok
Előfordulhat olyan eset, amikor valaki teljesen ártatlanul kerül átok alá, régebben élt rokonának gonoszsága miatt. Az is lehet, hogy akár száz évvel ezelőtt valakit a gonosz léleknek szenteltek, vagy a gonosszal szövetséget kötött. Ősi gyakorlatokat,
gonosz cselekedeteket hajtottak végre. Egy régebbi film arról
szól, hogy Magyarországon egyik faluban volt egy javasasszony
(illetve boszorkány), aki mérget készített annak az asszonynak,
aki meggyűlölte a férjét. A mérget belekeverte férje kávéjába, és
az hamarosan meghalt. Ha valaki ilyesmit, vagy ehhez hasonló
gonosz dolgokat művelt éveken keresztül, akkor ez olyan gonoszság, ami lehetővé tette a gonosz lelkek belépését a rokonság
öröklődési vonalába. Ezek a generációs átkok gátolják Isten áldását.
Másik eset pedig az, hogyha valaki most a jelenben megátkozza a családot, vagy valaki mást. Nemrég hallottam, hogy egy
gazdag fiú teherbe ejtett egy lányt, de nem vette feleségül. A
lány édesanyja megátkozta a fiút és a családját. Rövid időn belül
a fiú családja elveszítette minden vagyonát és négy hirtelen haláleset következett be a rokonságban. Megdöbbentő! Az is előfordulhat, hogy a család bűnös tevékenysége, vagy bálványimádása hozott létre kapcsolatot a gonosz lélekkel. Ezért fontos Jézus nevében megtörni, és elutasítni ezeket. Amikor rendszeres
csapások sújtják a családot, akkor azt a szálat, ami az ősökhöz
köt, és a gonoszhoz, el kell vágni Jézus szent nevében.
A sátánista gyülekezetek rendszeresen mondanak átkokat az
egyházra és az állam vezetőire. Sőt előfordulhat, hogy más gyülekezetek is végeznek átkozódást. A Hit Gyülekezetből kivált
újságíró (Bartus László) leírja könyvében (146,147,153 old.),
hogy minden vasárnap az istentisztelet előtt átkokat mondtak a
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katolikus egyház püspökeire, papjaira és híveire. A gyülekezet
vezetői azt gondolták, hogy jót tesznek ezzel, mert úgy vélték,
hogy a katolikus egyház ellensége a Gyülekezetnek. Sokan egyáltalán nem gondolnak az átkok következményeire. A Biblia azt
mondja, hogy az ok nélkül mondott átok nem hat az emberre, de
mégis okozhat széthúzásokat, közösségek szakadásait, problémáit, hitbeli növekedést akadályozhat. Imádkozni kell a Gyülekezetért, hogy Jézus tanítása szerint cselekedjünk: „ha átkoznak titeket, mondjatok áldást!” Imádkozni kell az ő megtérésükért, megbocsátani a rosszindulatukat, és így, Jézus szeretetével tanúságot
tudunk tenni hitünkről. Ugyanakkor fontos védelmet kérni az
egyház papjaira, püspökeire, híveire, vagy az Istent kereső emberekre, hogy ezek az átkok ne érvényesüljenek.
A nem keresztény (keleti) vallásokkal kapcsolatban felmerült
az utóbbi években az a liberális nézet, hogy mindegy, mit hiszünk, úgyis egy Isten van, egy Istent hisznek ők is. Tehát "szeressük egymást gyerekek" címszó alatt nem gondolnak az elválasztó határokra, és mindent összemosnak. Ez nagyon rossz, mert
a nem keresztény vallások tele vannak bálványok imádatával, és
azok tiszteletével. Ezek a bálványistenek sokszor egy-egy démont jelentenek. Az ő vallásukban, amikor a rombolás istenét
imádják, például a hinduizmusban, akkor egy démont imádnak.
Ezért nem mondhatjuk, hogy mindegy, hogy mit imádunk, hiszen úgyis egy Isten van. Nagyon is különbséget kell tenni a között, hogy ők kihez fordulnak imádságukban és vallási tételeikben. Mi az igaz Istent akarjuk imádni és szeretni.
Újra fel kell fedeznünk, hogy a mi igazi Megváltónk Jézus
Krisztus, az Isten Fia, akinek hatalma van kiszabadítani bennünket a gonosz mindenfajta megkötözöttségéből. Újra fel kell fedezni hitünk kincseit: az imádságot, a szentmisét, az Oltáriszentséget, a szeretet és megbocsátás fontosságát. Hiszen ezekből
kapjuk a kegyelmi erőket. Egyetlen napon sem szabad ezeket
elhanyagolni, vagy közömbösen kezelni, mert akkor a gonosz
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lélek támadásának jobban ki vagyunk téve, ha haragot engedünk
a szívünkbe.
Egy tanító megfigyelte, hogy amikor iskolába megy, és nem
imádkozik reggel, akkor, a gyerekek rosszasága sokkal jobban
megnyilvánul, és sokszor tehetetlennek érzi magát. De amikor
tudatosan imádkozik, akkor jobbak a gyerekek, az egész légkör
nyugodtabb, és a tanítás is jobban sikerül.
A kegyelem forrásait nem szabad elhanyagolnunk, mert ezek
által ad Isten erőt minden nap, hogy bátran meg tudjunk küzdeni
minden rosszal, és megvédjük magunkat a negatív támadásokkal
szemben. A győzelmes életre hívott minket Isten! De ez a győzelem az Úrral való együttműködéstől függ. Ez nem jön hozzánk,
úgy, mint a sült galamb - ahogy szokták mondani -, hanem ezért
nekünk meg kell dolgozni. Határozottan együtt kell működnünk
az Úrral, akkor tudunk olyan erőket és kegyelmi forrásokat kapni, amelyek által minden rosszat le tudunk győzni.
KÉRDÉSEK A CSOPORTMEGBESZÉLÉSHEZ
1. Voltam-e kitéve átkozódásnak, vagy mondtam-e valakire
átkot, rosszindulatú szavakat az elmúlt években?
2. Imádkozom-e elhunyt hozzátartozóim lelkük üdvösségéért?
3. Vannak-e családomban, vagy bennem olyan betegségek,
melyek démoni támadásokra utalhatnak?
2. SZENTÍRÁSI ALAPOK
Ószövetség - "Ne jósolgassatok, álmokra ne adjatok... semmiféle jelet vagy bélyeget ne csináljatok magatokra. Én vagyok az
Úr!... Ne forduljatok a halottidézőkhöz és semmit se kérdezzetek
a jósoktól, hogy tisztátalanná ne tegyétek magatokat általuk. Én
az Úr, vagyok a ti Istenetek!" (Lev 19,26-31)
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Újszövetség - "Egy alkalommal, mikor az imaház felé tartottunk, egy jós szellemtől megszállott leány jött velünk szembe. Ez
a leány jövendöléseivel nagy hasznot hajtott gazdáinak. Pált és
minket követve így kiáltozott: »Ezek az emberek a fölséges Isten
szolgái, akik az üdvösség útját hirdetik nektek.« Ezt több napon
át megismételte. Pált bántotta a dolog, ezért hátrafordult és rászólt a lélekre: »Jézus Krisztus nevében parancsolom, menj ki
belőle...«" (ApCsel 16,16-24)
3. EGYHÁZATYÁK
"A gonosz lelkek kezdettől fogva az emberek tönkretételén
munkálkodnak, fő foglalkozásuk az emberek megrontása. A démonok ezért az emberekre betegséget és más keserű szerencsétlenséget hoznak; némelyeket hirtelen és mértéktelen dühkitörésekre késztetnek." (Tertullián: Apológia)
4. KATEKIZMUS
"A mágia és a boszorkányság valamennyi fajtája, melyek úgy
tesznek, mintha hatalmuk lenne az okkult hatalmak felett, mintha
szolgálatukba tudnák kényszeríteni őket, és természetfeletti hatalomhoz jutnának általa embertársuk felett - még ha az egészséget
akarnák is visszaadni vele -, súlyosan vétenek a vallás erénye
ellen. Ezek a praktikák még inkább elítélendők, ha ártani akarnak a másiknak, vagy ha a démonok közbe avatkozásához folyamodnak. Az amulettek viselése úgyszintén visszataszító. A
spiritizmus gyakran jövendőmondó vagy mágikus cselekedeteket
takar. Ezért az Egyház inti a híveket, hogy tartózkodjanak tőle. A
hagyományos gyógymódok sem legitimálhatják a gonosz hatalmak segítségül hívását és mások hiszékenységének kihasználását." (KEK 2117)
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5. MEGTÖRTÉNT ESET
MacNutt irta a következőket: „Egy kedves, érzékeny nő, akit
Patnek fogok nevezni, jött hozzánk imára néhány évvel ezelőtt.
Amikor gyermek volt, verbálisan és fizikálisan durván bánt vele
az édesanyja, és ő sohasem ismerte az apai védelmet. A gonosz
lelkek bejutottak ezekre a területekre és depresszióssá, öngyilkosságra hajlóvá tették őt, és vonakodóvá attól, hogy megkockáztassa a házasságot.
Mikor Pat elment Judithhoz, hogy imádkozzon érte, hallott
egy hangot, amely azt mondta neki: "Bolond vagy, hogy elmész.
Semmi sem fog történni." Az ilyen hangokkal gyakran a gonosz
lelkek próbálják megakadályozni a gyógyítást. Az ő esetében a
kétségbeesés vagy reménytelenség lelke felerősítette természetes
érzéseit (egy szomorú elutasított életszakaszra alapozva), azt
mondta neki, hogy semmi jó nem történt vele soha és nem is fog
történni. Ezek a gonosz lelkek, együtt sok másikkal, vele voltak
már születése előtt is.
Öt napig imádkoztunk Patért naponta egy vagy két órán át, elsősorban belső gyógyulásért, egy kevés szabadító imával együtt.
Kiderült, hogy néhány évvel korábban Patnek volt egy prófétikus
álma, amelyben látott egy apró embriót szilárdan cementbe
ágyazva. Az álom során egy villámcsapás széttörte a burkolatot
és felszabadította az apró foglyot.
"Amikor Judith imádkozott értem, eszembe jutott ez az álom,
és láttam, hogy a csecsemő a cementágyon kívül fekszik. Egy
fénysugár lépett a képbe és megvilágította a csecsemőt. A baba
rózsaszín, aztán piros lett. Néztem, ahogy a baba új életet nyer.
Egy hangot hallottam, amely azt mondta: »Ajándékként küldtelek a szüleidnek.« Ezen a ponton rájöttem, mennyire elutasítottnak éreztem magam, és hogy azt kívántam, bárcsak meg se szü109

lettem volna. Judith imája óta lassanként életre kelek és rájövök,
mennyire jó élni, megteremtettnek lenni, embernek lenni, húsvérnek lenni és érezni, hogy a Megtestesült Ige az én testemhez
hasonló testté vált."
A hét végére Pat megszabadult a depressziótól, és a boldog
végeredmény az lett, hogy nem sokkal utána férjhez ment.”
6. ASZKÉZIS
Végezz el egy keresztutat a templomban (lehet otthon is) és
Jézus fizikai, lelki bántalmaiba helyezd el a te bántalmaidat
gyermekkorodtól kezdve, utána kérdd Jézust, hogy szeretete által
gyógyítsa meg lelki sérüléseidet!
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Az Isten jónak alkotta meg az embert, aki azonban története
kezdetétől a Gonosz sugallatára visszaélt szabadságával, szembeszállt Istenével, és nélküle akarta elérni célját. Noha felismerték az Istent, mégsem dicsőítették Istenként, érteni nem akaró
szívük elhomályosult és inkább a teremtménynek szolgáltak,
mint a Teremtőnek. Amit így isteni kinyilatkoztatásból tudunk,
egybevág a tapasztalattal. Mert ha az ember a szíve mélyébe tekint, valóban észleli, hogy hajlik a rosszra is és sokféle rosszaság
környékezi; ezek nem származhatnak Teremtőjétől, aki jó. Az
ember gyakran nem hajlandó elismerni Istent alkotójának, ezzel
megtagadja létének a végső célra való irányulását, egyúttal szétrombolja saját belső rendjét s a többi emberhez meg az egész
teremtett világhoz fűződő rendezett kapcsolatát is.
Az eredmény: az ember meghasonlott önmagában. Ezért pedig az egész emberi élet, akár az egyéni, akár a közösségi élet,
küzdelem, sőt drámai küzdelem a jó és a rossz, a világosság és a
sötétség között. Mi több, az ember rájön, hogy a maga erejéből
hathatósan vissza sem verheti a rossznak támadásait, s mindenki
úgy érzi magát, mintha bilincsbe volna verve. De íme: eljön maga az Úr, hogy kiszabadítsa és megerősítse az embert, belsőleg
megújítva őt, a "világ fejedelmét pedig" - aki az embert a bűn
szolgaságában tartotta - "kivetve" (Jn 12,31). A bűn viszont kisebbíti az embert, mert visszaveti kibontakozásában.
Ezek a kinyilatkoztatott igazságok adják meg a végső magyarázatot arra, honnan az egyidőben megtapasztalható magasztos
hivatás és mélységes nyomorúság.
(II. Vatikáni Zsinat: Gaudium et Spes, 13.)
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VI. TANÍTÁS

A szabadító imaszolgálat története!
(Városok, helyek szabadítása, szentelmények használata.)
A tanítás célja: Tudatosítani, hogy felelősek vagyunk környezetünkért, és a szabadító imának lelki feltételei vannak.
Gyakorlati cél: Szabadító imát mondani a házunkban lakó
emberekért és a városunkért.
Urunk Jézus hálát adunk, hogy együtt dicsőíthetünk Téged, és
magasztalhatjuk szent neved! Dicsőítünk Urunk! Te vagy a Királyok Királya, a Mindenség Ura! Dicsőítünk Téged, mert Neked
van hatalmad megszabadítani környezetünket minden gonosz
támadástól. Hálát adunk, Úr Jézus, mert Te meg akarod szabadítani városunkat, falunkat, házunkat a gonosz lélek támadásaitól.
Dicsőítünk Téged Urunk, mert úgy, mint földi életedben Te parancsolhatsz ma is a gonosz lelkeknek, és azok elhagynak minket, hogy új életet élhessünk. Hálát adunk Neked Jézus, hogy Te
örömteli, felszabadult életet akarsz nekünk ajándékozni. Add
Urunk, hogy mindig jobban megerősödjünk kegyelmedben az
imádság, az igeolvasás és a szentmisén való részvétel által. Hálát
adunk, hogy a szentmisén megkapjuk azokat a kegyelmeket,
amelyek szükségesek a lelki szabadsághoz. Ámen!
Üdvözlégy Mária...
Szent Mihály főangyal - könyörögj érettünk!
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1. TANÍTÁS
1. Az első keresztény századok gyakorlata
Ebben a tanításban arról lesz szó, hogy helyeket, városokat
lakóházakat is megszállva tarthatnak démoni hatalmak. Először
megvizsgáljuk a szabadító ima kialakulását az egyház kezdeti
időszakában, majd a jelen korban.
Az első keresztény században minden hívőről feltételezték,
hogy tud szabadulásért imádkozni. Amikor Jézus elküldte hetvenkét tanítványát evangelizálni, akkor azok örömmel számoltak
be: "A te nevedben még az ördögök is elhagyták az embereket,
és engedelmeskedtek nekünk" (Lk 11,17). A Mk 17,16-ban Jézus
azt mondta: "A bennem hívők nevemben ördögöt űznek." Fülöp
diákónusról azt írja az ApCsel 8,7: "Sok megszállottból kiment a
tisztátalan lélek az ő imájára."
Az apostolok halála után a második században még mindig elterjedt nézet volt, hogy minden hívő imádkozhat szabadulásért.
Origenész, (az ókor nagy teológusa, aki 253-ban halt meg), azt
írja: "Sok keresztény hívő űzött ki démonokat csupán imádság és
parancs útján. Sok esetben teljesen tanulatlan emberek végezték
ezt." Az egyházatyák egyértelműen állítják, hogy sok keresztény
férfi és nő űzött ki démonokat abban az időben. Általában elterjedt gyakorlat volt a hívő közösségekben, hogy ahol érzékelték a
gonosz működését, ott imádkoztak, és a gonosz kiment az emberből. Ez magától értetődő volt a keresztények számára.
Tertuliánusz egyenesen azt írja, hogy a keresztény élet legnemesebb része a gonosz lélek kiűzése, továbbá a gyógyítás és
az Istennek szentelt élet. Sőt egyik könyvében arról szól, hogy a
gonosz lélek kiűzése sokkal nagyobb lelki örömet hoz létre, mint
a pogány színdarabok megtekintése.

113

A korai egyházi írók között voltak, akik azt írták később,
hogy néhány embernek különleges adománya van a gonosz lelkek kiűzésére, és ezt karizmaként kezdték értelmezni. Szent
Iréneusz írja, hogy néhány embernek van prófétai, illetve jövőbe
látó képessége, vagy gyógyító adománya, és vannak olyanok,
akik a démonok kiűzésére kaptak karizmát az Úrtól. Ez az általánosnak mondható gyakorlat a későbbi időszakokban csökkent.
313-ban Nagy Konstantin kiadta az ediktumi rendeletet az egyház felszabadítására. Ettől kezdve az egész Római Birodalomban
szabadon lehetett gyakorolni a keresztény hitet. Ebben a században leszűkült a szabadítás gyakorlata az úgynevezett exorcisták
csoportjára. A század közepén Kornéliusz pápa már beszél az
exorcisták rendjéről. A pápa az erre alkalmas férfiakat kiválasztotta, és felszentelte az exorcista szolgálatra. Ezek világi hívek
voltak, akik erre karizmát kaptak a Szentlélektől. A pápa elfogadta ezt, és ettől kezdve ennek keretében végezték a szabadító
szolgálatot.
A középkor vége felé sok visszaélés történt. Ezért úgy gondolta az egyház, hogy korlátozni kell a démonok kiűzésének gyakorlatát, és inkább csak a megszállottak esetében volt szabad ezt
végezni. Mivel megszállottak csak ritkábban fordultak elő, ezért
azt gondolták, hogy a szabadító imaszolgálat már fölösleges, és
nem kell vele különösebben foglalkozni.
Amikor jött a reformáció (XVI. század), a protestáns egyházak az ördögűzést katolikus babonának tartották, és teljesen kitörölték gyakorlatukból. Úgy gondolták, hogy erre legfeljebb az
egyház első évszázadában volt szükség, és most már nincsenek
ördögi támadások. Ez a szemlélet egészen az 1800-as évek végéig tartott. XIII. Leo pápa híressé vált látomása (1898-ban egy
szentmise végén) megdöbbentette az embereket. A pápa látott
egy borzalmas képet, amely szerint a következő évszázad a sátán
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hatalmának lesz kiszolgáltatva. Borzalmas dolgokat fog művelni
a gonosz lélek, és ezért a pápa elhatározta, hogy kiadja rendeletben, hogy mindenki imádkozzon a gonosz lélektől való szabadulásért. Ő rendelte el, hogy minden mise végén mondják el a hívek a Szent Mihály főangyalhoz szóló imát (ezt a zsinat után
eltörölték), hogy az Úr védelmezzen meg bennünket a gonosz
támadásaitól.
A katolikus karizmatikus megújulással (1968) kezdődött a
szabadító szolgálat fontosságának felismerése az utóbbi évszázadban. Egyrészt azért, mert a Szentlélek tisztább látást adott az
ember lelki-mélységeibe (a megkülönböztetés karizmája, és az
ismeret szava által), másrészt jobban felismerték, hogy amikor a
Szentlélek csodálatos karizmákat adott, a gonosz lélek megakadályozta a karizmák kibontakozását. Valami megkötözöttséget,
gátat, visszafogó erőt érzékeltek egyeseknél. Felismerték, hogy
itt a gonosz lélek működéséről van szó.
A hatvanas évektől kezdve jelentek meg olyan könyvek és tanulmányok, amelyek tapasztalatok és imagyakorlatok által bemutatták a szabadító szolgálatot. Ráébresztették az olvasót, hogy
milyen fontos a szívet megszabadítani a gonosz támadásaitól, és
megkötözöttségeitől, hogy krisztusi életet tudjon élni.
Az egyház kétféle exorcizmust különböztet meg. Az egyik a
liturgikus (ünnepélyes) exorcizmus, amely liturgikus szövegekhez van kötve. Ez a megszállottak esetében csak a püspök engedélyével végezhető, és egy teológiában jártas, tapasztalt papnak
van megengedve. Az exorcizmus másik fajtája nem nevezhető a
szó szoros értelmében exorcizmusnak, inkább szabadító szolgálatnak. Ezt minden keresztény hívő végezheti. Erre bátorítanak a
Miatyánk szavai, amellyel minden nap imádkozzuk: "Szabadíts
meg minket a gonosztól!" Minden keresztény hívő imádkozhat
önmagáért az Úrhoz, hogy szabadítsa meg a gonosz lélek támadásától. Mások szabadulásáért is lehet imádkozni.
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Az egész világon a hatvanas évektől kezdve nagy arányban
terjedtek az okkultizmus, a sátánizmus, és a különféle New
Ages, ezoterikus gyakorlatok. A keresztény lelki vezetők egyre
inkább fölismerték, hogy ezeken keresztül hogyan tud a gonosz
lélek megkötözni embereket. Nemrégen olvastam egy statisztikát, hogy Olaszországban kb. tizenkétmillió ember érintett az
okkultizmustól. Rövidebb, vagy hosszabb ideig boszorkányokhoz, vagy mágusokhoz jártak, vagy járnak. Ez az arány reális
Magyarországra vonatkozólag is. Ha úgy számítjuk, hogy több
mint tízezer boszorkány, mágus, jós és ehhez hasonló gyakorlatokat végző ember van Magyarországon, akkor körülbelül
egymillióan érintettek ebben, akik rövidebb-hosszabb ideig jártak vagy járnak hozzájuk. Ez viszonylag magas szám, mert ha
arra gondolunk, hogy ez egymillió ember megkötözöttségét jelenti, és ez a családjukra is kiterjed, akkor ezt meg lehet még
szorozni akár a többszörösével is. A gonosz-lélek működése tovább terjed a környezet felé azon keresztül, aki kiszolgáltatta
magát neki.
Úgy tűnik, hogy XIII. Leo pápa látomása megvalósult abban
az értelemben, hogy a gonosz lélek végső támadásra indult az
Egyház és az emberiség ellen. Véglegesen el akarja szakítani az
emberiséget Istentől, és le akarja rombolni az Egyházat. Mindent
megtesz azért, hogy az emberekben tönkremenjen a szeretet, és
hogy eltávolodva Istentől, gyűlöletben, haragban és okkultizmusban éljenek.
Eljött az idő, amikor nem szabad hallgatni, hanem minden keresztény embernek harcolni kell a gonosz ellen, és erre mások
figyelmét is fel kell hívni. Sajnos nem minden egyházi vezető
tartja ezt fontosnak. Nagyon sok papnak nincs tapasztalata ezekben a kérdésekben. Sok esetben a világiak nem is tudnak tanácsot kérni tőlük, mert nincs ismeretük erről a területről. Emiatt a
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kérdező hívő még pórul is járhat, amikor a pap bolondnak nézi és
elküldi a pszichiáterhez. Isten azonban nem hagyja magára népét. Egymás szeretetében, megfelelő könyvek által eljuthatunk
oda, hogy egy világos, Bibliára alapozott szemlélet kialakuljon
bennünk ebben a kérdésben, és ima által segíthetünk egymáson.
2. A szabadítás három szintje
Az egyik szint saját magunk szabadítása. Ez azt jelenti,
hogy Jézus nevében elutasítjuk mindazokat a gonosz támadásokat, amelyek érzékelhetővé válnak bennünk: a félelem, a keserűség, a szomorúság, a gyűlölet a harag lelkét. Amikor rendezett
életet élünk, és váratlanul elfog a kétségbeesés, erős szorongás,
ilyenkor felvetődhet bennünk a kérdés, vajon ez nem a gonosz
lélektől van?
A másik szint az egyszerű szabadítás. Amikor valaki nagy
félelmet, reménytelenséget, gyűlöletet érez és segítséget kér tőlünk, ekkor Jézus nevében és szent vére által parancsolunk a gonosz léleknek és elűzzük őt tőle. Ezt az imát nem ajánlatos hangosan mondani annál az embernél, aki túlságosan érzékeny erre
dologra. Könnyen azt gondolhatja, hogy ő megszállott. De ha
megmagyarázzuk neki, hogy ez nem megszállottság, hanem befolyásolás, amitől meg lehet szabadulni ima által, akkor lehet
hangosan is imádkozni. Aki szabadító imát végez, jó, hogyha
egy társsal együtt imádkozik, mert a közös imának nagyobb az
ereje.
A harmadik szint a megszállottságtól való szabadítás. Ehhez
az ima-szolgálathoz, püspöki engedély szükséges, és több szakértő bevonása. Pszichiáter, és tapasztalt pap, akinek van jártassága és gyakorlata ezen a területen.
A gonosz lélek jelenlétének vannak jelei. Ezeket fel lehet ismerni. Ha valaki okkult tevékenységet folytatott, akkor mint
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bűnt, meg kell gyónnia és meg is kell tagadnia. A megkülönböztetés adományával fel lehet ismerni a démoni jelenlétet. A szabadítás után újra kell rendezni a kapcsolatot Jézussal.
3. A szabadítást kérő lelki élete
Aki szabadítást kér, annak föl kell ismernie a hitben, hogy Jézustól jön a szabadítás. Az Ő kereszthalála tette lehetővé, hogy
megszabadulhatunk a gonosz lélek hatalmától. Ezért a Jézussal
való kapcsolatot rendezni kell. Ez azt jelenti, hogy a szabadulást
kérő rendszeresen imádkozzon, olvassa a Szentírást, lelki könyveket, imacsoportba járjon, szentgyónást végezzen, szentmisére
menjen. Tanácsolni kell neki, hogy éljen lelki életet. Ugyanakkor
tanácsos valakit melléje állítani, aki legalább hetente látogassa
meg (egy- két hónapig), és beszélje meg vele lelki történéseit.
Előfordul, hogy valaki egyetlen ima által megszabadul. Ugyanakkor az is megtörténik, ha erős a megkötözöttség, hogy több
ima, több lelki segítség kell, hogy teljes legyen a szabadulás.
Ehhez hozzátartozik, hogy szabadítás után az illetőnek kerülni
kell az olyan helyeket és azokat a személyeket, akiktől bármi
megkötözöttség, gonosz erő árad, nehogy a gonosz lélek újra
behatoljon a lelkébe. A gonosztól szabadult embernek meg kell
szabadulnia az otthonában levő okkult tárgyaktól is. Ezek lehetnek amulettek, okkult ékszerek, vagy képek ezek. A gonoszlelkek ezeken keresztül is erőt tudnak nyerni.
Miért nem szabadulnak meg egyesek, akikért imádkoztak?
• Nem gyógyult meg az a lelki sérülés, amelyen keresztül a
démonok behatoltak.
• Nem szakított minden bűnnel.
• Nem bocsátott meg azoknak, akik megbántották.
• Nem hisz igazán Jézus isteni hatalmában.
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• Kicsinyhitűsége miatt nem bízik abban, hogy Jézus meg
akarja őt szabadítani.
• Nem vállalja, hogy elkötelezett keresztény életet éljen a szabadítás után.
• Nem tisztázott az ősök bűnein keresztül működő démoni befolyás.
• Nagyon erős a démoni kötelék, amelyet több imával és böjtöléssel lehet csak megtörni.
• Nem akar igazán megszabadulni, mert anyagi vagy szellemi
érdekeit veszélyeztetné.
• Nem készült fel a lelki szabadságra, ezért nincs még itt az
ideje a szabadulásnak.
A szabadulásért imádkozó (segítő) lelki feltételei:
1. Legyen megtért, akinek élő kapcsolata van Jézus Krisztussal.
2. Legyen Szentlélekkel teljes, és használja a lelki adományokat.
3. Életében legyenek megtapasztalhatóak a Szentlélek gyümölcsei (Gal 5,22): kedvesség, jóság, tisztaság, lelki öröm, stb.
4. Legyen alázatos, aki elfogadja mások segítségét, esetleg javító kritikáját, és rendelje alá magát Jézusnak. Legyen tudatában
annak, hogy az Úr az, aki rajta keresztül cselekszik.
5. Ne legyen ítélkező, kritikus, személyválogató. Legyen
olyan, mint az irgalmas szamaritánus, aki csak a bajba jutott embert nézte.
6. Éljen mély imaéletet. Minden elfoglaltsága mellett tartsa
szent időnek azt, amit az Úrnak szentel.
7. Ne legyen benne harag, neheztelés, elutasítás.
8. Legyen fogékony a szentségekre, különösen a bűnbánat
szentségére és az oltáriszentségre.
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9. Legyen biztos abban, amit Jézus mondott, hogy gyógyító és
szabadító hatalmát átadja azoknak, akik hisznek benne.
10. Legyen alapvető ismerete a lelki életről, különösen a megtérés és a megszentelődés folyamatáról.
11. Legyen tapasztalata és ismerete (könyvekből és az életből)
a gyógyító szolgálatról és az okkultizmus kérdéseiről.
12. Legyen tiszta életű és becsületes.
13. Tudjon különbséget tenni saját véleménye és az Istentől
kapott látás között.
14. Legyen irgalmas, udvarias és tisztelettudó.
15. Tudjon böjtölni és több alkalommal is imádkozni, hogy
teljes legyen a szabadulás.
Megtörtént, hogy egy orvos házaspár, amikor hazajött Afrikából, gyermekének hozott egy ébenfából kifaragott kis szobrocskát. Bevitték a gyerekszobába, és nagyon örült a gyerek, hogy
milyen szép szobrot kapott, ám a szülők azt vették észre, hogy
attól kezdve nem tudott aludni. Álmából többször fölriadt. Amikor egy lelkésszel ezt megbeszélték, akkor ő azt mondta nekik,
hogy ez a szobor bálványistent ábrázol, ami démonikus kapcsolatot hozhat létre. Ezért sürgősen össze kell törni a szobrot, és ki
kell dobni a szobából. A szülők bármennyire is sajnálták a művészileg szép tárgyat, mégis megtették gyermekük érdekében. Öszszetörték, kidobták a lakásból. Attól kezdve a gyerek teljesen
rendbejött, nyugodtan aludt, és semmi félelme nem volt.
Az okkult tárgyak és amulettek vonzzák a démonokat. Ez ahhoz hasonlítható, hogy a kereszt vagy egy szép szentkép megerősíti a hitet, vonzza a hívő ember tekintetét és szívét. Erőt nyerünk, ha rápillantunk egy szentképre, vagy Jézus keresztjére.
A démonokat a különböző amulettek, okkult tárgyak vonzzák,
és a működésüket megerősítik.
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4. Szabadítás a szentelt tárgyak segítségével
A szabadításnál ajánlatos használni szentelt tárgyakat, például
feszületet. Az evangéliumban is találunk olyan részt, amikor
Jézus ruháját megérintette a vérfolyásos asszony, és meggyógyult. (Mt 9,20 és Mt 16,36). Az Apostolok Cselekedeteiben olvashatunk erről (ApCsel 19,12), amikor Pál kendőjét érintette valaki, és meggyógyult. Természetesen hangsúlyozni kell, hogy
minden gyógyulás Istentől jön, de Isten az Ő nagy irgalmában
mégis felhasznál minden eszközt, hogy minél nagyobb mértékben történjenek gyógyulások.
A szentelmények régen csak katolikus gyakorlatban fordultak
elő, mert a protestáns testvérek elutasították ezeket. Úgy tűnik,
hogy újabban némely protestáns kisegyházban felismerték ezek
jelentőségét. Oral Robertsről hallottam (aki egy híres prédikátor
Amerikában), hogy néhány száz zsebkendő nagyságú ruhadarabra olajat cseppentett, imádkozott fölöttük, és utána elküldte a
betegeknek. Sokan meggyógyultak. Tehát a protestáns kisegyházakban vannak szentelmények. Legalábbis ebben a formában.
Használhatunk megáldott olajat a szabadításnál. Általában
olivaolajat szoktak megáldani. Az olaj megáldásánál a pap így
imádkozik: "Uram add, hogy akik ezt az olajat használni fogják,
szabaduljanak meg az ellenség minden támadásától. Minden
ellenség okozta szenvedéstől, minden erőtlenségtől, és a gonosz
cselvetésétől."
Használhatunk megáldott sót is. A sónak az az előnye a vízzel
szemben, hogy amíg a víz elpárolog, a só maradandó, ha néhány
szemet a lakásban elszórnak. De lehet ezt a sót az ételbe is tenni.
A só megáldásánál közvetlenül a gonosz ellen szól az ima: "A
tisztátalan szellem minden rossz indulata és ravaszsága legyen
messze elűzve attól a helytől, ahova ezt a sót szórják."
Linn atya elmond egy történetet, miszerint egy szerzetes nővér nagy félelmeket érzett, és amikor imádkozott érte, nem sza121

badult meg a félelmétől. Végül azt tanácsolta neki, hogy menjen
haza a lakásába, és kereszt alakban szórjon sót a szobában, és
amikor érzi a félelmet, mondja ezt: "Az Atya, a Fiú, a Szentlélek
nevében megparancsolom minden gonosznak, hogy távozzon
ebből a szobából, és Jézus legyen jelen!" Ettől a pillanattól kezdve soha nem volt semmilyen félelme a nővérnek.
A szenteltvíz is nagy segítséget jelent a gonosz elleni harcban. A víz megáldásánál használatos ima hasonlít az olajszentelésnél használt imához. Így szól: "A víz Isten kegyelme által
űzze el a gonosz lelkeket. Ahová hintik, ott ne verjen gyökeret a
rontás szelleme." Hogy milyen hatékony tud lenni a szenteltvíz,
arról Linn atya írja, hogy amikor jött hozzá egy megszállott, akkor hátulról (hogy ne vegye észre) meghintette először tiszta
vízzel, erre nem történt semmi. Amikor viszont meghintette
szentelt vízzel, akkor megrázkódott, mert érezte, hogy valami
történt.
A gonosz szellem érzékeli a „szent” jelenlétét, megérzi Isten
áldásának az erejét. Használhatunk még keresztet vagy egy ereklyét. Mind-mind Isten hatalmára emlékeztet bennünket.
5. Házak, lakások, szabadítása
Biztosan előfordult már veletek, hogy bizonyos helyek, házak
zavaróan hatottak rátok, nyugtalanok voltatok, féltetek odamenni, valami szorongás fogott el benneteket. Egy édesanya elmondta, hogy gyermeke időnként agresszív, nyugtalan. Kiderült, hogy
az a lakás, ahol laktak, '56-ban több ember meggyilkolásának a
színhelye volt (Budapesten). Az ilyen lakást meg kell szentelni,
sokat imádkozni, hogy megszűnjenek a démoni hatások. Valahogy a szellemi események, a bűnök, a gonosztettek démonokat
vonzanak és azok ott maradnak a gonosztett helyén.
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Ebbe a körbe tartoznak az amulettek is. Sokszor hoz valaki
ázsiai országokból csillogó amulettet, rajta egy kis írásjel, és
nem gondol arra, hogy az amulett egy bálványisten nevét hordozza, vagy átkot mondott rá egy varázsló. Könnyen a nyakába
veszi, azután egy idő múlva csodálkozik, hogy feszült, ideges,
beteg lesz, vagy valami baj történik az életében.
Ahogy az egyház meg tud áldani tárgyakat, vizet, sót vagy
olajat, ennek a fordítottja is igaz. A varázslók meg tudnak átkozni tárgyakat, helyeket és azok rossz hatással vannak az emberre.
Ezért körül kell nézni lakásunkban, hogy nincsenek-e olyan képek, ábrázolások vagy bálványszobrok, amelyek ebbe a körbe
tartoznak.
Nem véletlen, hogy az Úr Jézust a pusztában kísértette meg
az ördög. Az a terület a gonosz uralma alatt állhatott. Amikor
Jézus 40 napon át böjtölt, a gonosz látta, hogy az éhezéstől nagyon legyengült. Ezért azt gondolta, itt van a megfelelő idő és
hely, hogy Őt megkísértse. Az sem véletlen, hogy a gerázai megszállott a temetőben élt és onnan támadt az emberekre.
Az 1Kir 14,23 írja, hogy az emberek felállítottak maguknak
szent köveket, és a magaslatokon a bálványoknak hódoltak. Az
erdők, bizonyos területek, különleges formájú fák, kövek, magaslatok a régebbi időkben a bálvány-kultusz helyei voltak. Ahol
rendszeresen tartottak sátánimádásokat, vagy démoni összejöveteleket, az a hely valamiképpen átvette a gonosz erők hatását. Ha
arra megy egy lélekben megújult keresztény ember, akkor érzékeli, hogy valami nyomasztó erő, valami megmagyarázhatatlan
szellemi sötétség van ott. Ez lehetséges. Boszorkányok és varázslók gyakran ástak el az erdőkben megátkozott tárgyakat. Ott
tartották (és ott tartják ma is) összejöveteleiket.
Anna Mendiz leírta, hogy amikor Szálemben igét akart hirdetni, akkor az emberek annyira agresszívek lettek, hogy meg
akarták őt verni. Szálem történelméből tudjuk, hogy a régebbi
évszázadokban különösen sok varázslás volt azon a vidéken, és
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sok varázsló lakott ott. Amikor Mendez, társaival együtt kiment
az erdőbe, és ott imádkozott, hogy megszabaduljon az erdő és a
vidék minden rossz szellemtől, és megtörte a varázslás erejét,
akkor megváltoztak a körülmények is. Lehetséges, hogy démoni
hatalmak egy-egy társadalmi csoportot, vidéket, házat megszállnak, és az embereket uralmuk alatt tartják.
Az ószövetségi Szentírás ír a nemzetek isteneiről. Ezek valószínűleg démonok voltak. Lehetséges, hogy a sátán ma is kijelöl
egy démont, vagy démonok csapatát a világ geopolitikai központjai fölé, és ezek rendszeresen jelen vannak, és gonosz hatást
gyakorolnak arra a vidékre vagy egy társadalmi csoportra, amely
ott vezetőként tevékenykedik.
Egyszer egy fiatal kanadai misszionárius elment Amerikába
egy indián faluba. Az idősebb misszionárius azt mondta neki,
hogy meg kell küzdened annak a falunak a démonával, hogyha
eredményesen akarod hirdetni az evangéliumot. Amikor odaért a
faluba, akkor kezdte hirdetni az evangéliumot. A teológián nem
készítették őt fel arra, hogy a misszióban démonokkal kell megküzdenie. Azt gondolta, hogy az idősebb misszionárius csak meg
akarja tréfálni, és nincs jelentősége annak, amit mondott. A szobájában a fal mellett állt, amikor valami nyomást érzett. Ráugrott
valami a hátára. Perceken keresztül nagy erővel nyomta le, szinte
birkóznia kellett. Akkor Jézushoz kiáltott, mert felismerte, hogy
ez lehet a falu démona. Fél óráig tartott ez a küzdelem. Ő mindig
Jézus nevét mondta, és kérte Jézus szent vérének, és a szent keresztnek a védelmét. Fél óra után hirtelen eltűnt ez a démon, és
attól kezdve akadálytalanul tudta hirdetni az Evangéliumot.
6. Térségek, helyek, városok szabadítása
A szabadító imát nemcsak egy-egy emberért lehet végezni,
hanem egy-egy területért, városért, országrészért is. Az őskeresz124

tények hitték azt, hogy a gonosz léleknek bizonyos hatalma lehet
városok, vagy népek fölött. Dániel próféta azt írja (Dán 10),
hogy nem tudott jönni egy angyal, hogy segítsen neki, mert a
perzsák országának fejedelme (egy fejedelmi démon) nem engedte. Szent Mihály arkangyal távozásra intette az akadályozó
démont, és akkor megérkezett a segítség.
Akik elhatározzák, hogy imaszolgálatot végeznek egy országért, vagy városért, először tanulmányozniuk kell, hogy milyen
gonoszságok történtek abban a városban, vagy országban. Így
felismerik, hogy milyen bűn-gyökerek, démoni hatások, megkötözöttségek lehetnek abban a városrészben.
Linn atya leír egy érdekes történetet. Dallasban sok gyilkosságot követtek el (hetente 6-8). A plébános összehívta az imacsoportokat. Közösen elmondtak a város fölött egy szabadító
imát, és aztán kettesével elmentek a városba, közben rózsafüzért
imádkoztak. Azt írja, hogy azokban a hetekben egyáltalán nem
követtek el egyetlen gyilkosságot sem.
Egy misszionárius elmondta, hogy Afrikában, egy faluban
prédikálni akart Jézusról. Amikor összegyűlt az egész falu, akkor
odajöttek a varázslók is. Amikor fölállt, hogy szóljon, nem tudott
beszélni. Nagyon csodálkozott ezen, és megkérdezte az ismerősétől, hogy mi lehet ennek az oka. Ő elmondta, hogy ez a terület
a démonok uralma alatt van. Hogyha hirdetni akarja Isten igéjét,
akkor menjen ki a falu szélére. Ott van egy romos kápolna, ami
már össze akar dőlni. Ott lehet prédikálni, mert az a hely Istennek van szentelve. Kihirdették a falubelieknek, hogy jöjjenek
oda a falu szélére, mert mondani akar nekik valamit. Odamentek.
A kápolna valóban romokban hevert, de amikor a misszionárius
felállt egy kőre, és beszélni kezdett, a Szentlélek ereje annyira
áthatotta, olyan ékesszólóan tudott prédikálni Jézusról, hogy
sokan térdre estek, megvallották bűneiket, elkötelezték magukat
Jézusnak. Utána teljesen megszabadultak a gonosztól.
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Valóságos dolog, hogy a gonosz annyira birtokában tarthat
egy helyet, (egy varázsló, vagy okkult dolgok által), hogy ott a
szent megnyilvánulásának nincs lehetősége. Fontos, hogy felismerjük ezt az összefüggést. Az egyháznak van egy régi gyakorlata, a lakások megáldása. Jó lenne, ha erre is gondot fordítanánk, hogy legalább 1-2 évenként szólnánk egy atyának, hogy
áldja meg lakásunkat. Kérni kell Isten, és a szent angyalok védelmét a gonosz minden támadása ellen.
Fontos az is, hogy rendszeresen imádkozzunk a környezetünkért. Ha egy nagy lakótelepen élünk, vagy egy nagy házban,
akkor imádkozhatunk az egész lakóépületért, annak minden lakójáért. Vagy azért a kerületért ahol lakunk, hogy a gonosz minden működése szűnjön meg ott. Mehetünk kettesével végig az
utcán, és mondhatunk szabadító imát a városrészért. Rózsafüzért
imádkozva kérhetünk szabadulást minden bűntől, ami abban a
városrészben előfordulhat. Beletartozik keresztény szolgálatunkba, hogy szívünket, környezetünket, városunkat, kerületünket
megtisztítjuk a gonosz minden mesterkedésétől és támadásától.
KÉRDÉSEK A CSOPORTMEGBESZÉLÉSHEZ
1. Hogyan tudnék segíteni mások megszabadításában?
2. Imádkozom-e azért, hogy városrészem, környezetem vagy
szomszédaim megtisztuljanak a gonosz minden támadásától?
3. A szabaduláshoz vagy szabadító ima mondásához szükséges lelki feltételeknek megfelel-e az életem?
2. SZENTÍRÁSI ALAPOK
Ószövetség - "Az Úr így szólt: »Térjetek vissza nagyon gonosz útjaitokról és tartsátok meg parancsaimat... Ám ők nem
hallgattak rá... Elhagyták az Úrnak, az ő Istenüknek valamennyi
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parancsát... imádták az ég egész seregét, szolgálták Baált, bemutatták fiaikat és lányaikat a tűz által, jóslást és jövendölést űztek,
s arra adták magukat, hogy azt cselekedjék, ami gonosz az Úr
előtt." (2Kir 17,13-17)
Újszövetség - "Öltsétek föl Isten fegyverzetét, hogy helyt tudjatok állni az ördög cselvetéseivel szemben. Nem a vér s a test
ellen kell viaskodnunk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, e sötét világ kormányzói és az égi magasságok gonosz szellemei ellen. Öltsétek föl tehát Isten fegyverzetét. Csak így tudtok
ellenállni a gonosz napon és így tudtok mindent leküzdve helytállni." (Ef 6,10-13)
3. EGYHÁZATYÁK
"Jézus Krisztus nevében, akit Poncius Pilátus alatt feszítettek
meg, a sátán elhagyja az embert és bárhol, bárki hívja Jézust, aki
hisz benne és teljesíti akaratát, Ő teljesíti azok kérését, akik tiszta szívvel fordulnak hozzá." (Lyoni Ireneusz: Az apostoli igehirdetés bizonyítéka.)
"Az elmúlt időkben a démonok forrásokban, folyókban, fákban és kövekben laktak, s az embereket megcsalták félrevezető
jelenségekkel, a jóhiszeműeket trükkjeikkel becsapták; de miután Isten eljött erre a világra, csaló menővereiknek vége szakadt.
Mert ha valaki a kereszt jelét alkalmazza, egyszerűen menekülniük kell." (Szent Athanáz: Az Ige testet öltött)
4. KATEKIZMUS
"A szentelmények között első helyen vannak az áldások
(személyek, étel, tárgyak, helyek megáldása). Minden áldás Isten
dicsérete, valamint könyörgés Isten ajándékainak elnyeréséért. A
keresztények Krisztusban nyertek áldást Istentől az Atyától, hiszen ő »Krisztusban minden lelki áldással megáldott minket« (Ef
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1,3). Ezért az Egyház Jézus nevét segítségül híva adja az áldást,
rendszerint Krisztus keresztje szent jelének kíséretében.
Bizonyos áldások hatása tartós: ezek személyeket szentelnek
Istennek; vagy tárgyakat, helyeket kizárólagosan liturgikus használatra rendelnek. A személyek számára rendelt áldások - melyeket nem szabad összetéveszteni az egyházi rend szentségének
kiszolgáltatásával - között találhatók egy monostor apátjának
vagy apátnőjének megáldása, a szűzek megáldása, a szerzetesi
fogadalom letételének szertartása, és áldások bizonyos egyházi
szolgálatot végzők (lektorok, akolitusok, katekéták) részére. A
tárgyak számára fenntartott áldások közül meg lehet említeni egy
templom vagy oltár fölszentelését illetve megáldását, a szent
olajok, a liturgikus öltözetek és edények, harangok, stb. megáldását.
Amikor az Egyház nyilvánosan és hatalma teljével Jézus
Krisztus nevében kéri, hogy egy személy vagy egy tárgy védelmet élvezzen a Gonosz erőivel szemben, és hatása alól mentesüljön, akkor ördögűzésről van szó. Jézus ezt gyakorolta, az Egyház az ördögűzés feladatát és erre a hatalmat tőle, Jézus Krisztustól kapta. Az ördögűzés egyszerű formában jelen van a keresztelés szertartásában. Az ünnepélyes, más néven »nagy« ördögűzést (exorcizmus) csak a püspök különleges engedélyével
ellátott pap végezheti. Óvatosan kell eljárni, valamennyi, az
Egyház által fölállított szabályt szigorúan betartva. Az ördögűzés
a gonoszlelkek kiűzését célozza, vagy a megszállottságtól akar
megszabadítani, és ezt Jézus lelki hatalmával teszi, amit Ő az
Egyházra bízott. Más a helyzet a betegségek, főként a pszichikai
betegségek esetében, amikor is a gyógyítás az orvostudományra
tartozik. Fontos tehát az ördögűzés végzése előtt megbizonyosodni arról, hogy valóban a gonoszlélek jelenléte áll fönn és nem
egy betegségé." (KEK 1671, 1672, 1673)
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5. MEGTÖRTÉNT ESET
Van egy barátunk, aki a Texas állambeli egyik houstoni plébánián dolgozik. Az Egyesült Államokban 1980-ban Houston
egyike volt azoknak a városoknak, ahol a legtöbb gyilkosságot
követték el - körülbelül ezret évente. Ebben a városban a legtöbb
gyilkosságot mindig péntek éjjel követték el. Barátunk az egyik
péntek éjszaka egybegyűjtötte egyházközségének tagjait, és körmenetben körüljárt velük egy háztömböt, és közben az egész
városért imádkoztak. Sok imádságot mondatott el velük, többek
között egy szabadító imát is, amely így szólt: "Gyilkosság lelke,
Jézus nevében megkötözlek téged és megparancsolom neked,
hogy távozz!" A következő huszonnégy órában nem követtek el
gyilkosságot Houstonban. Barátunk egy későbbi péntek éjjel
ismét kipróbálta ezt, ugyanazzal az eredménnyel! Hatalmunk van
rá, hogy megszabadítsuk magunkat, megszabadítsunk másokat,
sőt egész városokat is szabaddá tegyünk a gonosz hatalmától, ha
Jézus nevében megparancsoljuk a sátánnak, hogy távozzon.
"Uram, a Te nevedben még az ördögök is engedelmeskednek
nekünk" (Lk 10,17). (Linn: Imaszeminárium az élet sebeinek
gyógyítására, 116.)
6. ASZKÉZIS
Szenteltvízzel hintsd meg a lakásodat és kérdd Isten áldását és
védelmét magadra és szomszédaidra.
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A személytelen hatalmak és erők vallásos tisztelete: a babona!
Tágabb értelemben a babona kifejezés jelentheti Isten értelem-ellenes tiszteletét és az egyéni kinyilatkoztatások és jelenések hajszolását. A tulajdonképpeni bálványimádás és a Sátánnal
kötött paktum alapja részben a babona, a helytelen hit, a helytelen elképzelések és várakozások világa. A bálványimádás és a
Sátánnal való közreműködés lényege azonban nem a babona,
hanem az Isten tiszteletével ellentétes kultusz. A babonáról a
későbbiekben még szólunk. A szó szoros értelmében vett babona
értelemmel alá nem támasztott és homályos, valláshoz hasonló,
de a vallással ellentétes magatartás és viszony az ember és az
elképzelt személytelen hatalmak között.
A babona gyökere az embernek veleszületett, jövőt megfejteni
akaró igénye, az a törekvés, hogy fáradság nélkül úrrá legyen a
természet erőin és az élet nehézségein. A babonás irodalomra
vezethető vissza, amely alacsony indítékból mesterséges babonákat tenyészt - szemben a népi babonával -, a démoni befolyásra, főként pedig az igaz vallásosság eltűnésére. A babona így
valláspótlék, az emberből kiirthatatlan vallási igény helytelen
irányban való kifejlesztése. Ezért a babonát »téves«, »félrevezetett« istentiszteletnek is nevezzük.
A babona súlyos veszélyeket rejt magában.
1. Veszélybe kerülhet az ember egészsége és élete, mivel a
hamis jóslatok és a varázslók szemfényvesztése gyakran a szükséges orvosi segítség megvetéséhez vezetnek.
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Ez a veszély magával hozza a ráolvasásokat is, melyeket a
»Christian Science« járványszerűen terjeszt és szcientizmusnak
vagy »keresztény orvostudománynak« nevez.
2. Az ember lelkileg kárt szenvedhet és tétlenné válhat.
Miért küzdjön, verejtékezzen az ember, ha tudja, hogy jövője
a helytelen jövendölések szerint előre meg van határozva, ha a
varázsló könnyen elérheti azt, amit az ember csak hosszú, fáradságos erőfeszítés során. A babona több esetben fixa ideákat, rögeszméket fejleszt ki az emberben. Ezek következtében képtelenné válik életének további alakítására.
3. A babona veszélyezteti az ember erkölcsi világát. A bűnnel, a tévedéssel szemben elvesztheti felelősségérzetét. A jövendölés ugyanis alapjában kétségbe vonja az emberi szabad akaratban való hitet.
Manapság sok újságban terjedelmes asztrológiai jóslásokat,
horoszkópokat olvashatunk, melyek tisztátalan üzleti ügyekre és
szerelmi kapcsolatokra ösztönöznek. Többek között ilyeneket
olvashatunk köztük: »A következő hét, szerelem és szenvedély
szempontjából sikeres lesz azok számára, akik a Kos jegyében
születtek. Jól végződnek a szerelmi kalandok. A megkötött üzleti
ügyek azonban meghiúsulnak.« »Ha a jövő héten egy nő, aki a
Bak jegyében született, házasságot akar kötni egy - Mérleg jegyében született - férfival, akkor házasságuk nem lesz tartós.«
4. A babona megingathatja a hitet.
A babona gyakran egészen tudatosan valamely eretnekség,
például a spiritizmus szolgálatában áll. »Ha próféta vagy álomlátó támad körödben s jelt mutat vagy csodát tesz előtted, és a jel
vagy csoda, amelyet mutat, megvalósul, közben azonban azt
mondja: kövessünk más isteneket - olyanokat, akiket nem ismersz -, s imádjuk őket, ne hallgass az ilyen próféta vagy álom131

látó szavára« (MTörv 13,2-4). A babona megzavarja a mindenható Istenbe, mindenre kiterjedő gondviselésébe és az emberi
szabadságba vetett hitet.
(B. Haering: Krisztus törvénye, 187)
VII. TANÍTÁS

A gonosz lelkek rombolása a világon
keresztül.
A tanítás célja: Felismertetni, hogy a világon keresztül hogyan támad bennünket a gonosz-lélek.
Gyakorlati cél: Imádkozni, hogy megszabaduljunk a hatalom-, élvezetvágy, és a kapzsiság démonaitól.
Urunk, Jézus, hálát adunk, hogy együtt lehetünk Tebenned.
Hálát adunk, hogy itt vagy közöttünk, és hálát adunk, hogy Neked adhatjuk félelmeinket és szorongásainkat. Hálát adunk azért,
hogy Te meg akarsz szabadítani minket. Hálát adunk Jézus, hogy
a Te isteni hatalmad ma is valóságos hatalom. Hálát adunk Jézus,
hogy a Te neved említésétől is félnek a gonosz szellemek, és
eltávoznak. Áldj meg minket, Urunk, szabadíts meg minket minden gonosztól. Szabadíts meg minket, Urunk, minden romboló
hatástól, a pénz-, hatalom-, és élvezetvágy démonaitól, hogy
tiszta, fölszabadult életet tudjunk élni és Téged szolgálni. Ámen.
Üdvözlégy Mária...
Szent Mihály főangyal - könyörögj érettünk!
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1. TANÍTÁS
1. Hogyan támad a gonosz lélek a világon keresztül?
Jézus az utolsó vacsorán ezt mondta Atyjához intézett imájában: "A világ gyűlölte őket, mert nem e világból valók, amint én
sem vagyok e világból. Nem azt kérem, hogy vedd el őket a világból, hanem hogy óvd meg őket a gonosztól." (Jn 17,14-15) A
világ kettős értelmű az evangéliumban. Egyrészt az Atya alkotása, amelyből felismerhető az Ő bölcsessége és szépsége (Róm
1,20), másrészt a gonosz lélek uralma alatt álló közeg, amelyből
negatív hatások jönnek a hívő ember felé. A világ egy olyan
szellemi atmoszférát jelent, amely szemben áll Isten országával.
Mivel ez a szellemi rendszer a gonosz lélek uralma alatt áll (Jn
12,31; 1Jn 5,19), ezért állandóan támadja az Istenben élő embereket. Le akarja rombolni a hitet és az egyházat. Ebben a negatív
szellemi hatásban szerepet játszik az a gondolkodásmód, amely
az ember bukott természetéből fakad. Szent János apostol így
foglalja össze: "Minden, ami a világban van, a test kívánsága, a
szemek kívánsága, és az élet kevélysége" (1Jn 2,15).
A pénz-hatalom-gyönyör vágyon keresztül a gonosz lélek
tönkreteszi az ember személyiségét, lerombolja a kultúrát, sőt a
hatalomvágy révén végveszéllyel fenyegeti az emberiség jövőjét.
Ezért mondja Jézus a Sátánt e világ fejedelmének (Jn 12,31). Ez
a fejedelem kíméletlenül harcol az ember ellen, szétzülleszti a
családokat, egymás ellen uszítja a nemzeteket, olyan filozófiákat,
társadalmi rendszereket épít fel (pl. kommunizmus), amely milliók pusztulását eredményezi. A világ (illetve a mögötte tevékenykedő sátán) hatalmába keríti a TV-t, sajtót, zenét, oktatási
intézményeket, művészeteket, irodalmat, hogy minden eszközzel
megpróbálja elszakítani az embert Istentől. Az egész világon
óriási nyomást gyakorol a tömegkommunikáció a hívő emberre,
és rákényszeríti mindenkire a maga negatív értékrendjét (pénz,
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hatalom, gyönyör). A világ erős hatással van gondolkodásunkra
és érzéseinkre. A testi bűnök következtében a sátán a hívő embert anyagiassá, gyönyörhajszolóvá, hatalomvágyóvá teszi, hogy
önmaga körül forogjon az élete. Akik tudatosan teret adnak a
testi bűnöknek, ezzel utat nyitnak a gonosz léleknek, hogy az
uralkodjon fölöttük. Ezért hirdet Pál apostol kemény harcot a
test, pontosabban a megromlott emberi természet ellen, amely
állandóan nyitott a gonosz lélek kísértésére. "Aki test szerint él,
az nem lehet kedves az Isten előtt" (Róm 8,8). Majd felhívja figyelmünket, hogy testünket szent áldozatként adjuk oda, mert
ezzel tiszteljük meg leginkább Istent (Róm 12,1-2). Ez azzal jár,
hogy "ne szabjuk magunkat a világhoz, hanem alakuljunk át,
gondolkodásunk megújulásával.” Ez a megújulás azt jelenti,
hogy törekvéseinket és vágyainkat Istenre és az Ő akaratára kell
irányítanunk. Mert "aki test szerint él, testi dolgokra vágyik... A
test vágyódása halálra vezet... a test vágyódása Isten ellen van,
mert nem veti alá magát Isten törvényének, hiszen nem is képes
rá... Akiben nincsen Krisztus lelke, az nem tartozik hozzá" (Róm
8, 5-10).
A gonosz lélek a világban tevékenykedik. A világ fölébreszti
romlott természetünk vágyait és elindul bennünk az Isten elleni
lázadás. A gonosz lélek a világon keresztül beférkőzik gondolatainkba, vágyainkba és Isten elleni lázadásra késztet. Ezért Pál
apostol felhívja figyelmünket, hogy harcoljunk a test ellen: "Sanyargassátok tagjaitokban azt, ami földies: a paráznaságot, tisztátalanságot és érzéki vágyakat,…vessétek le a régi embert, szokásaival együtt és öltsétek föl az újat" (Kol 3,5-11). Ha ellent
akarunk állni a gonosz léleknek, akkor a Szentlélek által meg
kell ölnünk a test kívánságait, és ezáltal megszabadulunk a gonosz lélek romboló hatásaitól, és krisztusi életet élhetünk. Ennek
igazolására elég csak körülnéznünk a világban, ahol tapasztaljuk
a "pártoskodás" testi bűnét, egyének, társadalmi csoportok egymással szemben szövetkeznek, gyűlöletet szítanak, egymás ellen
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fegyverkeznek. A tisztátalanság árad a tévéből. Alig van olyan
műsorszám, amelyben ne kínálnák a házasságtörés, csábítás,
tisztátalanság sokféle lehetőségét. Ugyanígy tapasztaljuk az okkultizmust is, csaknem minden könyvesboltban okkult könyvek
százai terjesztik a sötétséget az emberek megrontására. A világon keresztül szervezett támadást indított a sátán az ember ellen.
2. Érzelmi betegségek
Érzelmi betegségek, idegbetegségek hátterében gyakran meg
lehet találni a gonosz lélek működését. Vannak olyan lelki betegségek, amelyek olyan jeleket mutatnak, mintha elmebajról lenne
szó. A Linn atyák könyvében (Imaszeminárium az élet sebeinek
gyógyítására), olvashatunk egy történetet, amikor valaki az idegbetegek kórházában furcsa dolgokat művelt. Kiverte a verejték
november 11-én, sárga kendőt kötött a homlokára, és ugrált,
mintha lövéseket akarna kikerülni. A klinikán éveken keresztül
ápolták. Amikor jött egy új orvos, a beteg neve feltűnt neki. Egy
ősi angol család nevét ismerte fel a beteg nevében. Kezdte kutatni a számítógépen az ősöket, és kiderült, hogy egy négyszáz évvel azelőtt élő kalóz volt az egyik őse, aki éppen november 11-én
maláriában megbetegedett és nem tudott harcolni. Sárga kendőt
kötött a homlokára, és amikor megtámadták a hajóját, ide-oda
ugrált, hogy kikerülje az ágyúlövéseket. Végül meghalt a tengeri
csatában. Amit az ő utóda átélt, azt mutatja, hogy mennyire öszszefüggésben lehet az ember élete a múltbeli történésekkel. Amikor imádkoztak ennek a kalóznak a lelki üdvéért, és szentmisét
mutattak be érte, akkor a fiú egyszerűen meggyógyult. Az orvos
éveken keresztül nem tudta a betegséget meggyógyítani, de az
ősért bemutatott szentmise után a ma élő rokon semmiféle betegség-tünetet nem mutatott többé. Kijött a kórházból, munkát vállalt és ugyanolyan lett, mint a többi ember. Sokszor így működ135

nek a démonok, ennyire befolyásolják az ember képzeletvilágát,
és gondolatait. Ha valaki jól értelmezi a betegséget, Isten kegyelmét kérve, a szentmise kegyelmi hatása által egészen váratlan szabadulások, és gyógyulások jönnek létre.
Nagyon fontos, hogy felismerjük az érzelmi sérülések gyökereit, vagy ha alvászavarok vannak, azok igazi forrását, vagy az
önvád problémáját, mert akkor tudunk helyesen hozzányúlni a
beteg gyógyításához. Aki Hirosimára ledobta az atombombát,
nem érzett lelkiismeret furdalást, mert úgy gondolta, hogy parancsot teljesített, de társai közül többen megőrültek, amikor olvasták, hogy hány ember meghalt, és látták a sugárzástól fertőzött
torzszülött gyermekek fényképeit. Talán itt is a gonosz lélek működött, mert ezt az önvádat át lehetett volna adni Istennek, utána
megbánni, meggyónni, és megtörtént volna a szabadulás. De
annyira szorongatta őket a gonosz lélek, hogy nem tudtak szabadulni ezektől a képektől, és végül az idegklinikán kötöttek ki.
3. A gonosz lélek működése váratlan fájdalmaknál
Beszélhetünk még a kínzás lelkéről is, amely kifejezetten
gyötörni akarja az embert. A kínlódást okozó lelket abból lehet
felismerni, hogy váratlan fájdalmakat érez az ember, aminek
nincs semmiféle orvosi magyarázata, vagy gyökere. MacNutt leír
egy olyan esetet, amikor egy asszony elmondja, hogy az első
szabadító ima után fájni kezdett a lába, utána fájni kezdett a csípője, a háta, majd a keze. Amikor újra elment az imára, megszűnt minden fájdalom. Amikor a szívét egészen átadta Jézusnak, egészen Őt akarta imádni, szeretni, akkor megszűntek ezek
a démoni erők az imádság hatására. Van, amikor többször is kell
szabadító imát kérni, hogy az ember meg tudjon szabadulni a
rejtőzködő démoni lénytől.
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4. A Szentlélekben való megújulás
A Szentlélekben való megújulás a tudatos megtéréssel kezdődik. A megtérés nemcsak a súlyos bűnök elhagyását jelenti,
hanem életünk átadását Istennek. Terveinket, vágyainkat ebben a
döntésben alárendeljük az Ő akaratának. Új életet kezdünk élni
Istennel. MacNutt kiemeli a Szentlélekben való megújulás fontosságát. Aki még nem végezte el a Szentlélek szemináriumot,
vagy soha nem imádkoztak érte, hogy a Szentlélek töltse be a
szívét, annak azt tanácsolja MacNutt, hogy keresse ennek lehetőségét. Nagyon fontos a Szentlelket elfogadni és benne növekedni, mert akkor leszünk Isten erejének a birtokában. A Szentlélek
adja meg az erőt, hogy az ember képes a nehéz helyzetekben
szembeszállni a gonosszal. Nem véletlen, hogy az apostoloknak
azt mondta az Úr, hogy "ne hagyjátok el a várost, amíg erő nem
tölt el benneteket". A Szentlélek nemcsak a hit, és az istenszeretet tüzét gyújtja fel bennünk, hanem erőt is ad. Amikor az apostolok ezt megkapták, akkor bátran kiálltak a jeruzsálemiek elé, és
a főpapok elé tanúságot tenni Jézusról. Nem féltek a haláltól.
Nem kérdezték, hogy mi lesz most velünk, hanem azt mondták:
velünk van a Szentlélek. Szabadok voltak és bátran hirdették
Isten Országát.
Ha nem vagyunk a Szentlélek erejének birtokában, akkor
nem tudunk győzni a gonosz ellen. Az ApCsel 19,14 leírja
Szkéva fiait, akik szerettek volna ördögöt űzni. Figyelték az
apostolok bátorságát, és úgy gondolták, hogy milyen nagyok
lennének az emberek szemében, ha ők is ördögöt űznének. De
nem tartoztak Jézus tanítványai közé, nem tértek meg. Amikor
elkezdték az ördögűzést, akkor azt mondták, rád olvasom Jézus
nevét, akit Pál apostol hirdet. Ők maguk nem hittek Jézusban. A
megszállott rájuk vetette magát és jól elverte őket. Az ördög azt
mondta: Ismerem Jézust, ismerem Pált, de ti ugyan kik vagytok?
Szkéva fiai teljesen megdöbbentek a történtek láttán.
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Miről is van itt szó? Egy valóságos szellemi hatalomról, akivel szemben csak Isten segítségével léphetünk fel. Élő hittel kell
kérni Jézust, ha győzelmet akarunk elérni. A Szentlélekkeresztség által felszabadul bennünk a Szentlélek ereje. A feltámadt Jézus jelenlétében tudunk cselekedni. Jézus az, aki győzni
tud minden gonosz erő fölött. Mi emberek nem vagyunk olyan
erő birtokában, hogy szembeszálljunk a természetfölötti erőkkel,
de Jézus meg tudja ezt tenni. Ezért kell befogadnunk Jézust,
hogy vele együttműködve harcoljunk a gonosz ellen. Ezt a hitet
kell tudatosítanunk, hogy Jézus bennünk lakik a hit és a szeretet
által.
Minél szorosabb a kapcsolatunk Jézussal, annál jobban tudunk harcolni a gonosz ellen. Ezért mondta Jézus maga is az
apostoloknak, hogy a gonosz bizonyos fajtája csak "imádsággal
és böjtöléssel" űzhető ki. Ezzel mintegy jelezte, hogyha belefogunk a szabadító imába, akkor tüzesítsük át szívünket az imádság erejével, böjtöljünk, hogy minél nyitottabbak legyünk a
Szentlélek hatalmára, és Jézus kegyelmének a befogadására. A
Jn 15,14-ben azt mondta Jézus, hogy ti barátaim vagytok, ha
megteszitek, amit mondtam nektek. Ha Jézus igéjét megvalósítjuk életünkben, akkor győzni tudunk a gonosz lélek felett. Pál
apostol azt írja, hogy nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét félelemben éljetek. A Szentlélek tesz tanúságot bennünk
arról, hogy Isten fiai vagyunk. (Róm 8,15) Pál apostol erős hittel
rendelkezett. Bizonyos volt abban, hogy Jézus cselekszik általa.
Ő csak eszköze Jézusnak, és engedi, hogy Ő rajta keresztül működjön. Ezt a hitbeli lépést kell megtenni nekünk is. Mindig tudatában kell lennünk annak, hogy Jézus rajtunk keresztül cselekedni akar, Ő bennünk lakik, rajtunk keresztül szeretni akar és az
Atyához vezetni a világot. Amikor lelkileg segítséget nyújtunk
másoknak, akkor minél inkább ezt az összefüggést kell átlátnunk
ahhoz, hogy hatékony legyen a segítségünk.
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5. A lelki segítségnyújtás kerete
Scanlan atya nagy fontosságot lát abban, hogy a szabadító
szolgálatnak legyen egy jól végiggondolt kerete. Leír egy történetet Jeniferről, aki 38 éves volt, boldog házasságban élt, és szabadító imát kért, mert úgy érezte, lelkileg nagyon békétlen. Elmondta, hogy a szülei nem törődtek vele, nem adták meg neki az
elfogadó szeretet ajándékát, csak az eredményeket nézték: hoztál-e ötöst, okosabb vagy-e, mint a szomszéd gyereke? Arra ösztönözték, hogy mindenkinél jobban tanuljon, és megvonták tőle
szeretetüket ha rosszul tanult. Jenifer tele volt félelemmel, nehogy hibázzon, és emiatt elveszítse szülei szeretetét. Ugyanakkor
tele volt aggodalommal is, hogy elutasítják, kizárják a lakásból.
Amikor férjhez ment, akkor is azzal a félelemmel küzdött, hogy
hátha a férje egyszer elhagyja őt, mert nem tud jól teljesíteni,
nem tud eléggé jól főzni, nem tud megfelelően viszonyulni hozzá. Állandóan félt, hogy mi lesz vele, ha a férje elhagyja. Az
imaszolgálat elején kérték Jézus védelmét, és Jézus nevében
megparancsolták, hogy a félelem démona, a meg nem bocsátás,
és az elutasítás lelke, és minden démon távozzon el a szívéből.
Ezután felkérték Jenifert, hogy:
• bocsásson meg a szüleinek, mert testvéreit jobban szerették,
mint őt. Ekkor Jenifer hangosan kimondta, hogy megbocsátok a
szüleimnek és a testvéreimnek, és átadom egész gyermekkoromat, annak minden fájdalmát, rossz emlékét Jézus Krisztusnak.
Ekkor fölkérték, hogy
• bánja meg bűneit és kérje Istentől a hit adományát, az élő hit
kegyelmét. Ő kifejezte, hogy mától kezdve teljesen megbízik
azokban, akik szeretik őt, és hogy nem a versengés szellemét
akarja gyakorolni, hanem a bizalmat, és szeretetben megbízik
minden emberben.
• ellene mondott a félelem, a hamis függőség, a lázadás lelkének. Az imavezető megparancsolta, hogy a démonok távozzanak.
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Jenifer azt mondta, hogy óriási szabadságot érez. Ezután imádkoztak azért, hogy
• a kapcsolatai helyreálljanak, szeretetből tudja megélni a
kapcsolatait, és ne legyen semmi lázadó érzés benne. Elsősorban
• az Úrral való kapcsolatáért imádkoztak. Jenifer kifejezte
még egyszer, hogy megbánja bűneit és az evangélium szerint
akar élni. Úgy érezte, hogy az a legszebb evangéliumi történet,
amikor Jézus magához hívta a gyermekeket, és átölelte, megáldotta őket. Úgy érezte, hogy ő is ezek közé a gyermekek közé
tartozik. Jézus elfogadja őt, megöleli, és megáldja. Azt is átérezte, hogy Jézus bizonyára átöleli szüleit és testvéreit is. Ezután
megnyitotta a szívét Jézus szeretete előtt. Olyan nyilvánvaló volt
a változás, hogy egész arckifejezésén, szemén látni lehetett egy
kegyelmi ragyogást, ami meglepte az embereket. A jövőt tekintve, férje megígérte, hogy
• minden nap átbeszéli vele a napot, és imádkozni fognak
egymásért. Jenifer elhatározta, hogy
• rendszeresen olvassa a Szentírást, és szentmisére megy. Így
teljessé vált a szabadító szolgálat. A megbocsátáson, a család
egységén, a férjével való párbeszéden keresztül az élet minden
szakasza a helyére került.
Ebből a történetből azt kell meglátnunk, hogy nem elég csupán egy imát kérni, vagy imádkozni másokért, hanem fel kell
ismernünk, hogy milyen ponton tud a gonosz támadni. Ha meg
nem bocsátás van bennünk, akkor a gonosz lélek azon keresztül,
mint nyitott ajtón át, bármikor beléphet, és megtámadhat bennünket. A probléma gyökere Jenifer esetében az volt, hogy szülei
magára hagyták őt, és nem fogadták el. Azt érezte, hogy állandóan küzdenie kell mások szeretetéért. Akarata állandóan feszült
volt, félt, nehogy lemaradjon. Küzdött mások elfogadásáért, és
ugyanakkor belül állandóan ott volt a félelem és a lázadás szelleme. "Miért kell nekem ilyen életet élnem? Miért jutott nekem
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osztályrészül ez a családi környezet?" Amikor a félelem és a
lázadás lelke kiment belőle, akkor tudott igazán felszabadulni, és
önmagát is elfogadni. A szabadító szolgálat első lépése a megbocsátás, és a bűnbánat. A második: szabadítás a félelemtől, a
lázadástól és a hamis függetlenségtől. A harmadik: helyreállítani a kapcsolatot az Úrral, a környezettel, és a családdal. Aki
szabadító szolgálatot végez, az gondoskodjon arról, hogy ez a
keret megvalósuljon.
A keresztény imacsoportban mindig megvan az a lehetőség,
hogy megfogalmazzuk hitünket. Kifejezhetjük, hogy Jézus mellett akarunk dönteni, és megbánjuk az elmúlt napok bűneit. A
karizmatikus imacsoportban elfogadott az a gyakorlat, hogy a
résztvevők közösen bűnbánatot tartanak, lelki problémáikat
egymással megbeszélik, és imádkoznak egymás hitének megerősödéséért. Fontos a rendszeres imaélet, és a szeretet gyakorlása
is. A legtöbb ember képtelen egyedül legyőzni félelmeit, aggodalmait, szokásos bűneit. Ezért jó, ha van lehetőség az imacsoportban ezek megbeszélésére. Különösen a megtérésnél sok kérdés adódhat: miből kell megtérni, hogyan tartsunk bűnbánatot,
hogyan rendezzük a kapcsolatainkat, a múltunkat? Sok embernél
homályosak ezek a fogalmak, vagy pedig ezeket a dolgokat elintézik egy olyan megjegyzéssel, hogy "én jó vagyok, nekem nincs
semmi problémám". Holott a mélyben ott rejtőznek a lelki sérülések. Az ember szereti letakarni problémáit, nem mer szembenézni velük. Így elhiteti magával, hogy nincsenek.
A szabadító szolgálat hatástalan marad, ha nincs komoly
megtérés és bűnbánat. Erre mindig fel kell hívni az emberek
figyelmét. Jézus csak a bűnbánó szívbe tudja a Megváltás kegyelmét kiárasztani. Ha nem fogadjuk el Őt vezetőnknek, vagy
nem akarjuk követni Őt, akkor nincs mire építeni a szabadító
szolgálatot. Akkor beleesünk mindig újra és újra a bűnökbe,
szenvedélyekbe, és akkor minden héten mehetünk egy szabadító
szolgálatra (éveken keresztül), hogy valamennyire szinten tudjuk
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magunkat tartani. Ezért szükséges a megtérés és a bűnbánat. A
gonosz lélek elmenekül attól, aki a megtérésben Jézust, mint
királyt befogadja a szívébe. Jézusnak joga van a lélekhez, ha
Jézus mellett dönt az ember. A gonosz lélek joga megszűnik akkor, mert elhagyta az ember a rosszat, és befogadta Jézust, mint
királyt. Ezért fontos, hogy meggyógyuljanak a sérüléseink, hogy
a régi, fájdalmas emlékek ne nyissanak ajtót a gonosznak. A sérülések gyógyulása után végezzük a szabadító imát. Ha megtörtént a sebek gyógyulása, megvolt a bűnbánat, de hiányzik a kapcsolatok helyreállítása, akkor megint nem lesz tartós a szabadítás.
Linn atya leírja, hogy néhány évig az indiánok között végzett
evangelizációs munkát. Amíg ott voltak az indián fiatalok a
missziós-állomáson, nagyon szépen alakult az életük. De mihelyt
visszamentek a tíz kilométerre fekvő falujukba, ahol alkoholizmus és babonaság volt körülöttük, akkor néhány hét alatt elveszítettek mindent lelkileg, amit addig az atyák fölépítettek bennük a
missziósházban. Ennyire erős a környezeti hatás. Ha nem rendezzük kapcsolatainkat, ha nem erős a kapcsolatunk Jézussal,
akkor visszatérnek a démoni hatások. Az is lehet, hogy valaki
megéli a szabadságot, egy-két napig boldog, de ha nem rendezi
kapcsolatát az Úrral, és az emberekkel, akkor visszatér a régi
állapot. Komoly imaélet, szentmise, Szentírás-olvasás, szerető
kapcsolatok, ezek nagyon fontosak, hogy maradandó legyen a
szabadítás. Egy kicsit hasonlít ez az orvos gyógyító munkájához.
Ha a beteg elmegy az orvoshoz, akkor az orvos először meghallgatja a panaszokat, utána megvizsgálja az illetőt, és megfelelő
kezelést, orvosságot ír fel. Majd azt mondja, hogy jöjjön vissza
két hét múlva. Ekkor ellenőrzi, hogy a beteg szedte-e az orvosságot, hogyan alakult a betegség menete. Így lépésről lépésre
megindul a gyógyulás. Ha a beteg nem szedi a gyógyszereket,
akkor súlyosbodik az állapota. Ennyire nyilvánvaló a gyógyulás
folyamata a testi dolgoknál, de ugyanilyen a lelki dolgoknál is.
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Isten szeretete, az imádság, a hit olyan, mint az orvosság. Ha
nem szedjük az orvosságot, akkor visszatérnek bűneink, sérüléseink, démonaink, és akkor ezekben élünk és vergődünk. Nagyon
fontos, hogy betartsuk a lelki élet törvényeit. Vannak olyan démoni hatások is, amikor beépül az ember személyiségébe egy
démoni hatalom. Az illető úgy gondolja, hogy ilyen az ő természete, és kialakul benne egy alkalmazkodás. A személyiség magja valójában a saját és a gonosz lélek működésének a keverékévé
válik. A legnehezebb feladat kiemelni valakit ebből a helyzetből.
Ennek a jelenségnek a leggyakoribb példája az, ha valaki meg
van kötözve azzal a gondolattal, hogy ő nem szeretetreméltó.
Akár a nehéz gyermekkor, akár a szülők, barátok visszautasítása
volt az oka, de egyszerűen nem változik ez a tudat, és nem ismeri
fel a gonosz lélek működését. Telnek az évek, és mindig visszahúzódóbb, mindig zárkózottabb lesz. Nem tud előre lépni, mert
mindig ott működik benne a kicsinyhitűség démona. Ilyenkor
elindul az önmegvetés, elutasítja családi kapcsolatait. A gonosz
lélek beférkőzik, és azonosul az illető problémájával, és az ember azt mondja, "ilyen vagyok". Pedig nem ilyen, csak nem látja,
milyen valójában. Nem Isten szemével nézi önmagát.
6. Az ember Isten legszebb teremtménye
Mindig tudatosítanunk kell magunkban, hogy Isten csodálatosnak teremtett bennünket. Ha mi nem vagyunk ennek a tudatában, akkor ez azt jelenti, hogy rossz önismeretünk van. Hamis
önismeretben élünk, nem fogadjuk el Isten teremtői munkájának
szépségét. Tele vagyunk sok értékkel, sok jó tulajdonsággal,
harmóniával, szépséggel. Az a hivatásunk, hogy ezt kibontakoztassuk, működésbe hozzuk, és Istent ezekkel az értékekkel megdicsőítsük. Ha nem vesszük észre ezeket magunkban, akkor
könnyen elhisszük azt, hogy értéktelenek vagyunk, rosszak vagyunk, semmit sem érünk, haszontalanok vagyunk. Ha vannak
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emberek, akik ezt újra és újra kimondják ránk, akkor ez olyan
mély sérülést okoz, hogy egy életen át benne maradunk ebben a
hamis tudatban. Nekünk Isten szemével kell nézni magunkat,
ahogy az Úr üzeni prófétáján keresztül az Ószövetségben: "gyönyörűségemet lelem benned." Nagyon sok érték, szépség van
bennünk, ennek örülnünk kell, tudatosítanunk kell és elfogadni.
Ha elragad bennünket a szomorúság, vagy a kicsinyhitűség érzése, akkor mindig belopakodik a gonosz lélek, és el akarja venni
szívünkből a békét. Ő az, aki békétlenséget, keserűséget akar
támasztani bennünk.
KÉRDÉSEK A CSOPORTMEGBESZÉLÉSHEZ
1. Harcolok-e a testi vágyak (élvezet-, pénz-, hatalomvágy) és
a világ támadásai ellen?
2. Élem-e az Úr Jézussal való szerető kapcsolatot? Hiszem-e,
hogy szépnek és értékesnek teremtett engem az Úr?
3. Gondolok-e napközben a Szentlélek jelenlétére, részesültem-e Szentlélek-keresztségben? Nyitott vagyok-e a Szentlélek
indítására? Benne van-e a szívem a Szentlélek erőterében?
2. SZENTÍRÁSI ALAPOK
Ószövetség - "Az Úr így szólt: »A bálványképek haszontalan
dolgokat beszélnek, a jósok hazugságot látnak s az álomlátók
hiábavalóságokat beszélnek, üres vigasztalásokat mondanak,
ezért kerülnek ők tévútra, mint a nyáj, mely sanyarúságot szenved, mert nincsen pásztora.«" (Zak 10,2)
Újszövetség - "Amint (Jézus) kilépett a bárkából, egy ördögtől megszállt férfi jött eléje a városból, … és már régóta nem vett
magára ruhát, sem házban nem lakott, hanem a sírboltokban.
Amikor meglátta Jézust, leborult előtte, és hangosan fölkiáltott:
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»Mi közöm hozzád, Jézus, a magasságbeli Isten Fia? Kérlek, ne
gyötörj engem!« Mert parancsolt a tisztátalan léleknek, hogy
menjen ki az emberből. Ugyanis már jó ideje elragadta őt, láncokkal volt megkötözve, és bilincsekben őrizték, de elszaggatta a
kötelékeket, s az ördög a pusztába űzte. Jézus ekkor megkérdezte: »Mi a neved?« Azt felelte: »Légió«, mert sok ördög szállta
meg. Arra kérték, ne azt parancsolja, hogy a mélységbe menjenek. Volt ott egy nagy disznócsorda, a hegyen legelészett. Kérték
őt, engedje meg, hogy azokba menjenek. Megengedte nekik. Az
ördögök erre kimentek, megszállták a disznókat, mire a csorda
lerohant a meredeken a tóba, és belefúlt. A pásztorok, látva,
hogy mi történt, elfutottak, és hírül vitték ezt a városba és a falvakba. Az emberek kimentek, hogy lássák a történteket. Amikor
Jézushoz értek, ott találták azt az embert, akit az ördögök elhagytak, felöltözve és ép ésszel, amint ott ült Jézus lábainál, és félelem fogta el őket." (Lk 8,26-35)
3. EGYHÁZATYÁK
"Végül is mit kell naponta megvívnunk a világban, ha nem a
harcot az ördög ellen, egy állandó küzdelmet sötét cselekedetei
és minden fegyvere ellen. Állandó, elkeseredett harcunk van a
kapzsiság, az érzékiség, a harag, a nagyravágyás ellen. Összeütközésbe kerülünk a test vágyaival, a világ csábításaival. Az ember gondolkodását és elképzeléseit minden oldalról körülveszi az
ördög; nehezen tud ellenállni, nehezen tudja egyenként legyőzni
ezeket a nehézségeket. Ha a kapzsiságot a földre tepertük, felkel
bennünk az érzékiség, ha legyőztük az érzékiséget, feltámad a
nagyravágyás, ha legyőztük a nagyravágyást, ingerel a harag,
felfúj a büszkeség, hívogat az iszákosság, az irigység tönkrezúzza a harmóniát, a féltékenység lerombolja a barátságot. Kénytelen vagy átkozódni, amit pedig az isteni törvény tilt, és esküdözöl, amit nem szabad." (Cyprian: A halandóságról)
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4. KATEKIZMUS
"Amikor azt kérjük, hogy Isten szabadítson meg a gonosztól,
egyben azt is kérjük, hogy szabadok legyünk minden jelen, múlt
és jövő bajtól, amelyeknek a gonosz a szerzője vagy kezdeményezője. Ebben az utolsó kérésben (Miatyánk) az Egyház az
Atya elé viszi a világ minden nyomorúságát. A rossztól való szabadulással együtt, amely alatt az emberiség roskadozik, egyben a
béke drága ajándékát és Krisztus visszavárásának kegyelmét is
kéri. Így imádkozva a hit alázatosságában elővételezi mindenek
összefoglalását abban, akinél »van a halálnak és az alvilágnak a
kulcsa« (Jel 1,8). Szabadíts meg, kérünk, Urunk minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök
boldogságot, és Megváltónknak, Jézus Krisztusnak dicsőséges
eljöttét." (KEK 2854)
5. MEGTÖRTÉNT ESET
József egy 32 éves férfi, akinél 24 éves korában szexuális
kényszer jelentkezett, miközben több év óta okkultizmussal és
spiritizmussal foglalkozott abban a reményben, hogy közelebb
jusson Istenhez. Senki nem figyelmeztette rá, hogy ezekkel az
eszközökkel nem szabad foglalkozni.
Fizikai jelenségekkel kísért erőszakos szexuális kísértések
zaklatták, még olyan barátnőivel kapcsolatban is, akiket mélységesen tisztelt. Mindezek még a szentmise alatt is zaklatták, és ez
mélységesen lesújtotta őt, aki mélyen vallásos életet élt. A pszichológiai beszélgetés semmi lényegeset nem derített ki. A szabadító imádság, amit az okkult kötelékektől való megszabadulásért
mondtunk, hét esztendei belső szenvedés után a kényszeres tünetekből való azonnali gyógyulást eredményezett. Mindezt megelőzte a bűnbánat és szentgyónás. Megtérése azt is magába foglalta, hogy szakított az okkultizmussal.
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6. ASZKÉZIS
Vállalj egy napi böjtöt (kenyéren és vízen), és adj a szegényeknek egy összeget, hogy legyőzzed magadban az élvezetvágyat és a birtoklásvágyat!
A bálványimádás
Már a babona is valóságosan ellentétes az Isten igazi tiszteletével. Az Isten-tisztelettel ellentétes kultusz kifejezett formája a
teremtmények, az elképzelt istenek (»idolatria«), és Isten ellenségének, a Sátánnak a tisztelete. Mindegyik tisztelet hátterében
ott áll a Sátán. »Ha leborulva imádsz engem, minden a tiéd lesz«
(Lk 4,7).
A bűn gonoszságának megvilágítása szempontjából a bálványimádás öt fajtáját ismertetjük:
1. A bálványimádás fakadhat az igaz Isten tudatos visszautasításából. Ez többé vagy kevésbé tudatos bálványimádásnak tekinthető.
A Sátán tiszteletének is megvannak a maga formái. Minden
csodás képesség a bűn, a Sátán szolgaságába állítható. A bálványimádásnak ezt a tartalmát emeli ki a Szentírás (MTörv
32,17; 1Kor 10,20) és a szentatyák, amikor úgy vélik, hogy a
démonok atyja a Sátán.
2. A bálványimádás fakadhat nihilizmusból. Ebben az esetben
az ember anélkül, hogy hitetlen vagy babonás lenne, a bálvány
imádását az emberre vagy földies érdekekre való tekintettel végzi. Mégis bálványimádás ez a szó tulajdonképpeni értelmében, a
hit tagadása, mely súlyosabb bűn, mint az egyéni meggyőződésből fakadó bálványimádás. A Szentírás sok helyen ismétli, hogy
az istenek mind »semmik«. A bálványimádás tehát a semmibe
vész.
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Az emberiségnek fel kell ismernie, hogy bálványai ledőltek,
nem léteznek, s bálványimádása mindig az igaz Isten megtagadása. A bálványimádók gonoszsága azonban nem mindig akkora,
hogy személyesen imádnák Isten ellenségét.
3. A bálványimádás előidéző oka lehet a dualisztikus világszemlélet. Voltak és vannak emberek, akik a jóságos teremtő
Isten mellett egy másik, gonosz szellem létében is hittek és hisznek, aki Isten ellensége. Ezt a szellemet isteni hatalommal ruházták fel. A kinyilatkoztatás arra tanít, hogy egyedül Istent illeti
meg a dicsőség és a tisztelet. Ezek az emberek a gonosz szellemnek is megfizették adójukat, hogy ezzel lecsillapítsák haragját,
hogy kivívják jóindulatát, hogy segítségét kérhessék.
4. Van olyan bálványimádás is, mely valójában az igaz Isten
keresését foglalja magába. Szent Pál megdicséri az athéniakat,
akik a téren oltárt állítottak fel az »ismeretlen istennek« (ApCsel
17,23). Az istenek az igazán jámbor pogány emberek szemében különösen akkor, amikor nem a tulajdonképpeni több-istenhitről,
hanem a henoteizmus egy bizonyos formájáról van szó - olyan
nevek és alakok, melyek - ha leplezve is - de megsejttették velük
az igaz Isten jóságát és dicsőségét.
Tárgyilagosan szemlélve a bálványimádás minden formája súlyos bűn. Egyéni elbírálás alapján az igaz Isten keresése azonban
nem tekinthető bálványimádásnak, mégha az emberiség bűne
által érezteti is hatását.
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5. Tág értelemben, de találóan tekinti »bálványimádásnak« a
Szentírásban a szent szerző a teremtett javakhoz, mint végső
célhoz való helytelen ragaszkodást. Ezért nevezi Szent Pál bálványimádásnak a tisztátalanságot és kapzsiságot. »Legyetek
meggyőződve, hogy semmiféle paráznának, tisztátalannak, kapzsinak vagy bálványimádónak nincs öröksége Krisztus és Isten
országában« (Ef 5,5). A kevély ember önmagát isteníti. »...Az
engedetlenség olyan, mint a varázslás bűne, a nyakasság annyi,
mint a terafimmal való visszaélés« (1Sám 15,23). Az ember elhibázott életcélja, bűnös élete az élő Istentől való elfordulást és
bálványkép felállítását jelenti, melyet az Istentől elfordult, az
Isten-távolban élő ember olyan áhítattal, odaadással szolgál,
hogy nem lehet szabadulni a vallásos, illetve látszólag vallásos
magatartás gondolatától.
A klasszikus kapitalizmus erkölcsi magatartása, vagyont gyarapító szerzési láza, fanatikus buzgósága hasonlít a bálványimádó fanatikus buzgóságához. Erején túl hatalmas emberáldozatokra is képes, üzemeinek, gyárainak építése és állandó bővítése,
profitjának növelése érdekében. Ez a megállapítás azonban a
kommunizmusra is érvényes. Hívei abban a bizalomban mondanak le a jelen örömeiről és békéjéről, hogy megteremtik az osztálynélküli társadalom eljövendő édenét. A piaci társadalom veszélyes bálványa »az életszínvonal világnézete«. Benne az ember
a magasabb, az örök célokat és értékeket saját érdekeinek rendeli
alá. A földies gondolkodású ember éppen azáltal árulja el vallási
jellegű céljait, lényegének kultikus rendeltetését, hogy perverz
céljait a fényesség, az istenség gloriolájával fedi el. Az ember
istentiszteletre rendelt lény. Így meghatározottsága, elkötelezettsége még a dicsőség Istenétől való elfordulásában, valamilyen
elkorcsosult bálványimádó formában is kifejeződik."
(B. Haering: Krisztus törvénye, II. 186-187.)
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VIII. TANÍTÁS

A médián keresztül belépő gonosz szellemek
(Zene, könyvek, filmek, filozófiák)
A tanítás célja: Felismertetni, hogy a médiákon, könyveken,
szerepjátékokon, filozófiákon keresztül milyen démoni hatások
léphetnek be az ember életébe.
Gyakorlati cél: Szabadító imát mondani azok felé, akikben
kárt tett a média mögött levő gonosz-lélek.
Urunk Jézus! Hálát adunk, hogy Szentlelked világosságát
árasztod szívünkbe, hogy felismerjük a hit szépségét, és evangéliumod csodálatos értékét. Szabadíts meg minket minden megkötözöttségtől, depressziótól, amit a médián keresztül ható démoni
lelkek okozhattak nekünk. Kérünk, szabadíts meg a hamis tanítások, egyházellenes filozófiák démoni hatásaitól. Add, hogy mindig tisztábban lássuk a Te utadat, és Egyházad szépségét, és
örömmel akarjunk követni Téged. Ámen!
Üdvözlégy Mária...
Szent Mihály főangyal - könyörögj érettünk!
1. TANÍTÁS
Most olyan démoni lelkekről szeretnék beszélni, amelyek nagyon gyakori problémát jelentenek. A médián keresztül ható
gonosz lelkeket komolyan kell venni. Ebbe a témakörbe a rock
zene sátánimádó szavaitól az erőszakos filmekig minden beletartozhat. Sajnos az emberek milliói egyáltalán nem törődnek ezzel
a démoni támadással és napról napra kiteszik magukat romboló
hatásainak.
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1. Sátánimádó zene
Ahhoz, hogy meg tudjuk érteni a rock zene romboló hatását,
röviden át kell tekintenünk a történetét. 1955-ben, Amerikában
fellépett egy fiatal énekes-zenész, aki egy baptista templomi kórusban tanult énekelni és zenélni. Elvis Presley. Már első dalaiban egyértelmű volt, hogy le akarta törni az erkölcsi és vallási
tabukat. Lázadó egyénisége, öltözködése, dalai miatt a fiatalok
gyorsan befogadták, és példaképüknek tekintették. 1956 és 1977
között a fiatalok tízezrei rohamozták meg a stadionokat, hogy
Elvist hallgassák. A tekintély minden formája ellen lázította a
fiatalokat és arra ösztönözte őket, hogy vessék bele magukat a
gátlástalan szexualitás örömeibe. 1956-tól 1977-ig milliós számban adta el lemezeit és a fiatalok millióit fertőzte meg romboló
dalaival. 1977-ben halt meg kábítószer túladagolásban.
Ezután a hard (kemény) és az acid (kábító) rock szakasza következett. A dalok szövegei magasztalják a kábítószer élvezetét,
biztatnak azok kipróbálására.A zenekar tagjai maguk is kábítószer-élvezők.
A rock harmadik szakaszára a sátánimádás jellemző. A Beatles és a Rolling Stones együttesek sok híres számukban zengik a
sátán dicsőségét. A The Who (1965) együttes mindezek mellett
az anarchiát és a rombolást is belevette előadásaiba. Az előadásaik végén összetörték gitárjaikat, a színpadi berendezéseket és
arra biztatták a közönséget, hogy tombolja ki magát. Dalaikban
istenkáromlás, a rossz dicsőítése, a bosszúvágy felkeltése is szerepelt. A Black Sabbath (Fekete szombat) együttes nemcsak
sátánista és kábítószert dicsőítő dalairól lett híres, hanem madarak széttépéséről is (Blizzard of Ozzt). Az együttes egyik tagja
leharapta néhány denevér fejét, és a vérző állatot a közönség
közé dobta, hogy még jobban lázba hozza őket. A Punk nevű
rock együttes pedig fizikai agresszivitásra és öngyilkosságra
buzdít. Előfordult, hogy ilyen együttesek meghallgatása után a
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fiatalok hazafelé menet autójukat szándékosan nekivezették egy
fának, teljes sebességgel.
A zeneszámok sok esetben rokonszenves képet festettek a gonosz lélekről. Szimpatikusnak állították be, és arra buzdítottak,
hogy milyen szép a gonosz lélek társaságában lenni. Eliz Cooper,
a kemény rock megteremtője (ez egyébként egy felvett név, egy
200 évvel ezelőtt élt boszorkánynak a neve) elmondja, hogy fiatal korában elment egy spiritiszta összejövetelre, ahol arra kérte a
gonosz szellemet, hogy adjon neki valamilyen jelet. A szellem
világhírnevet ígért Coopernek, ha fölajánlja neki a testét, hogy
benne lakjon. Mikor ezt megtette, akkor egymás után nyerte a
hangversenyeket. Néhány év múlva világhírű lett, és dollármilliókat keresett a metálzenével. Más zenekarok tagjai is felajánlották magukat a sátánnak. A zeneszámok szövegei sátánimádásra,
szexuális bűnre, erőszakra, öngyilkosságra buzdítanak.
C. Balducci arról ír, hogy a sátánista zenekarokat, amelyek
járják a világot, valakik támogatják. Miután ennek utánanézett,
megtudta, hogy azok a pénzemberek, akik támogatják a sátánista
zenekarokat, az illuminátusok, szabadkőművesek vagy nemzetközi boszorkány társaságokhoz tartozó üzletemberek. Az
illuminátusok 1770-ben alakultak nemzetközi szövetséggé, és
szervezetüket teljesen a sátánnak szentelték. Elhatározták, hogy
a sátán segítségével, gazdasági, politikai, vallási világuralmat
szereznek meg. Világkormányt akartak fölállítani. Ezután levonhatjuk a következtetést, hogy a kulisszák mögött milyen nemzetközi összefüggés rejlik. A tervezett világkormány a sátán vezetése alatt fog állni, mert az illuminátusok Lucifer ( a Fényhozó)
nevéből eredeztették a nevüket.

152

2. Fantázia- és szerepjátékok
A szerepjátékok feltalálója az amerikai Gary Gygax. Nem kell
hozzá terep, nem kellenek figurák, mert minden a fantáziában
játszódik egy vázlatos történet alapján. A lényege a szereplőkkel
való azonosulás és a beleélés. Előfordul, hogy hetekig, hónapokig játszanak egy történetet. 1974-ben dobta piacra Gary a "D.
and D" (Tömlöcök és sárkányok) című játékát és egy csapásra
megnyerte vele a fiatalok ezreinek tetszését. A játék résztvevői a
vezető irányításával játszanak, mindenki kiválaszt egy szerepet,
és elindul a kalandos utazásra. Útjuk során találkoznak démonokkal, sárkányokkal, varázslókkal, boszorkányokkal, érzékfeletti tapasztalatokkal.
A játékos a magának készített köteléket nem tudja többé levetni. Azonosul a magának választott szereppel. Beépül gondolkodásába a gonosz és az okkult. Úgy működik ez, mint az önhipnózis. Ha agresszív szerepet választott, akkor a játék után is agresszív lesz, nem tudja kontroll alatt tartani magát. Ha varázsló
szerepet játszik, akkor megtanulja a játék folyamán, hogyan lehet
másokra rontást mondani, betegséget okozni, hatalmat gyakorolni mások akarata felett. Szinte valamennyi szerepjátékban szerepel a mágia és a boszorkányság. Használnak bennük mágikus
köröket, okkult jeleket, démonok megidézését, varázsigéket,
átkokat, rontásokat, jóslásokat. A játékosok, hogy pontos ismeretet szerezzenek, okkult irodalmat keresnek, varázsigéket tanulnak meg. Egy amerikai pszichiáter azt írta, „meg vagyok győződve róla, hogy eddig még soha nem létezett ilyen hatékony
bevezetés az okkultizmusba, mint ezek a játékok.”
Az ideggyógyászok beszámolói szerint a fiatal - a játék miatt rendezetlenné, taníthatatlanná válik. Állandóan egy képzelt világban él, mintha tudathasadásos lenne. Ez utóbbi talán a legsúlyosabb probléma. A fiatal jár iskolába, egyetemre, családi körben él, mégis egy okkult világban gondolkodik. Kényszer153

cselekvéseket végez, amely rombolja környezetét. A felvett szerep átveszi élete felett az irányítást. Lelkét kiszolgáltatja az okkult erőknek. Eltávolodik Istentől, nem tartja fontosnak az erkölcsi értékeket. A gonoszlélek megkötözi és tönkreteszi jellemét.
3. Az okkult könyvek démoni hatásai
Sokféle okkultizmussal foglalkozó könyv található ma a
könyvesboltok polcain. Talán a legelterjedtebb az utóbbi években K. Rowling: „Harry Potter” című többkötetes műve. Ebben a
könyvsorozatban nem a jó és a rossz harcol egymással, hanem a
fehér mágia a fekete mágiával. A cél a gyerek tudatának átalakítása: ne az Istenben bízzon, hanem a mágiában és az okkult erőkben. Ezen a könyvön keresztül az ezoterika veti ki hálóját a gyerek lelkére. Az olvasó átéli a könyv segítségével, hogyan lehet
hatalmat gyakorolni az okkult eszközök által az emberekre. Beletanul az okkult eszközök használatába: az átok gyakorlásába, a
jóslásba, a kristálygömb használatába. Emberképe hamis és romboló: csak a mágiával foglalkozó emberek igazán értékesek, a
többiek lenézésre méltók, mert tudatlanok, önzők, korlátoltak. A
pozitív tulajdonságokkal rendelkező Harry Potter észrevétlenül
bevezeti a gyerekeket az okkultizmus világába, és vonzóvá teszi
azt számukra. A Szentírás tanításának ellenmondó a könyv és
lélekromboló. Démoni megkötözöttséget hozhat létre az olvasó különösen a gyermek - lelkében.
4. Az iskolai oktatásba beszűrődő démoni hatások
Az iskolai oktatás az utóbbi években átalakuláson ment keresztül. Eredetileg az iskola szerepe az volt, hogy a tanulókat a
kornak megfelelő ismeretekhez juttassa és jellemes, becsületes
emberekké formálja. Ma azonban teret kapott a mindent megkérdőjelező liberalizmus, és a hagyományos értékek válságba jutot154

tak. Ebbe a rendezetlen világba lépett be az okkultizmus. Több
iskolában rendszeres agykontroll-tanfolyamot szerveznek diákoknak szülőknek és tanároknak. A tanfolyam oktatói természetesen egy szót sem ejtenek a káros következményekről és az okkult háttérről.
Előfordult, hogy osztálykiránduláson az idősebb gyerekek
asztaltáncoltatást, jóslást tanítottak a kisebbeknek.
Az egyik iskolai tankönyv leírja az ősi kultúrák okkult gyakorlatait. A tanár házi feladatul azt adta, hogy a gyerekek írjanak
varázslásra, és rontásra alkalmas szöveget a könyvben található
ősi szöveg alapján. Megdöbbentő ez a felelőtlenség.
Külön kellene még szólni a Waldorf-iskolákról, amelyek Rudolf Steiner (1861-1925) antropozófus tanaira épülnek. Magyarországon jelenleg 35 Waldorf-óvoda és 12 Waldorf-iskola működik.
Rudolf Steiner szülei katolikusok voltak, de édesapja szabadgondolkodó volt. R. Steinert már fiatal korában foglalkoztatta
az a kérdés, hogy mi lehet a látható világ mögött. Sokféle könyvet olvasott, hogy megismerje a szellemi világot. Így jutott el 30
éves korában a teozófus társasághoz, amelynek célkitűzése az
volt, hogy tanulmányozza az emberben levő szellemi erőket,
megteremtse az emberiség egyetemes testvériségét, tanulmányozza a vallások és filozófiák egymásra hatását. Beledolgozta
magát ezekbe az eszmékbe, és ezekből született később az
antropozófiai társaság. Steiner szerint az ember maga határozza
meg az erkölcsi fogalmakat. Nem a Biblia tekintélye, nem az
Isten, hanem az ember saját maga dönti el, hogy mi a jó és mi a
rossz. Steiner szerint nincs szükség Jézus megváltására, mert az
ember saját maga válthatja meg magát, ahogy az életét építi és
fejleszti. Szerinte - mivel két nemzetségtábla van a Bibliában,két Jézus élt, az egyikben Buddha reinkarnálódott, a másikban
Zarathustra. Amikor Jézus 30 éves lett, a két Jézus eggyé vált.
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Reinkarnációs folyamatban képzeli el az ember sorsát. Az ember
halála után reinkarnálódik egy másik emberben, vagy állatban.
Így mindig jobban tisztul az ember lelke, és így jut el a teljes
megtisztulásig és megváltásig.
Ezekből az antropozófiai tanokból született meg a Waldorffiskola. A Waldorff régen egy cigaretta márka volt: a WaldorffAstoria gyárról kapta a nevét, mert abban az időben a WaldorffAstoria cigarettagyár dolgozóinak a gyermekeit tanították ebben
az iskolában. Ez a Waldorff-iskola hamis vallási elemeket is hordoz. Már egész korán a gyerekekbe nevelik a reinkarnáció gondolatát. Nem baj, hogy most rossz vagy, majd a másik életedben
jobb lehetsz –mondják neki.
Istenképük is más, mint a keresztény istenkép. Istent egy világerőnek mutatják be, és teljesen más szempontból beszélnek az
emberről is. Az embernek több teste van: szellemi teste, fizikai
teste, asztrál teste, és ezek különféle összefüggésben vannak
egymással.
5. A varázslásról szóló filmek és képek hatása
A filmekhez kapcsolódó démoni hatás kétféleképpen mutatkozik meg. Az egyik az, amikor a film a bűnt ábrázolja vonzó
módon: homoszexualitást, házasságtörést, bosszúállást, agresszivitást, gyűlöletet. A démoni megkötözöttség akkor jöhet létre,
amikor valaki gyakran néz ilyen témájú filmeket, és annyira azonosul a főszereplő bűneivel, hogy eltompul a lelkiismerete és
maga is szeretne ilyeneket végrehajtani. A filmen keresztül a
gonoszlélek ösztönöz a bűn elkövetésére.
A másik démoni hatás akkor jöhet létre, amikor a film félelmet keltő vagy okkult eseményeket ábrázol. Többekkel előfordult, hogy amikor a "X-akták" című sorozatot nézte, utána hetekig, néha évekig félt a sötétben, alvászavarai lettek és szorongá156

sok törtek rá. Vagy gondoljunk az "Ördögűző" című filmre, amit
néhány évvel ezelőtt mutattak be nálunk. A film bemutatása után
éveken keresztül szorongásokkal küszködtek sokan. Más filmek
erőszakos cselekedeteket mutatnak be. Amerikában előfordult,
hogy kiskorú gyermekek édesapjuk fegyverét bevitték iskolájukba és lelőtték társaikat és tanítójukat. Más filmek paráznaságra,
italozásra és homoszexualitásra buzdítanak. Ha a néző azonosul
a kedvenc főhős bűnös magatartásával, óhatatlanul fellép a démoni fertőzés veszélye. Ezeken kívül még meg lehet említeni a
tudat alatti hatásokat is. Egy német pszichiáter írta, hogy ha minden 30. filmkockába bele tennék, hogy „nincs Isten,” ezt ugyan
szabad szemmel nem látnák, mégis hatna a tudatalattira, és a film
végén úgy kelne fel a néző, hogy a "nincs Isten" gondolat fogalmazódna meg benne.
Bálványokat ábrázoló képek rossz hatása akkor érvényesül,
amikor valaki hosszan, vágyódó tekintettel néz ilyen jellegű képekre.
Linn atya leír egy történetet, ( már említetem, de itt is aktuális) hogy egy diplomata házaspár gyermeke (akik Indiában voltak kiküldetésben), rendszeresen lement az étterembe étkezni
egyedül, mert a szülők nem tudtak időben hazajönni, hogy vele
ebédeljenek. A székével szemben volt Síva istennő képe. Olyan
szép volt, ahogy fél lábon állva a hat kezével táncmozdulatokat
végez. A gyereknek annyira lekötötte a fantáziáját, hogy amíg
nem jött a pincér, addig ezt a képet nézte, és ez hónapokon keresztül így tartott. Amikor hazaköltözött a család, s a gyerek felnőtt, gyakran megmagyarázhatatlan szomorúságot érzett. Amikor
megújult az élete, és a szívébe fogadta a Szentlelket, akkor sem
tudott örülni. Sokan nem értették az imacsoportban, hogy mi
történhetett vele. Imádkozni kezdtek érte, és kérdezték, hogy
nem volt-e kapcsolata valamilyen bálvánnyal? "Á, nem ilyennel
soha nem foglalkoztam"- válaszolta. Újra kérdezték, hogy nem
látott-e bálványistenről képet. Hirtelen eszébe jutott neki Síva
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istennő képe. Amikor imádkoztak érte, hogy a rontás démona
hagyja el - hiszen Síva a rontás démona is -, akkor egyszerre
fölszabadult, és óriási öröm töltötte el. 8-10 éves korától hordozta magában a szomorúságot. . Harminc éves korában tudott megszabadulni tőle.
Ennyire tudnak hatni ránk az okkult képek, könyvek, fantáziajátékok. Valamilyen csatornán keresztül a lélekbe beszüremkedik a gonosz, akár vágyainkat, akár emlékezetünket használja
fel, vagy a rock zene iránti szeretetünket, és működni kezd bennünk, ami után nyomasztó érzés vagy szomorúság tölt el minket.
Ugyanez érvényes a tetoválásokra és a gonoszt ábrázoló
pólokra. Aki ezeket hordja, valamiképpen azonosul a képpel, és
ezzel teret nyit a gonoszlélek működésének. Nemrég beszámolt
valaki (aki egy egészségügyi intézményben dolgozik), hogy jött
hozzá egy beteg, aki többféle fájdalomról panaszkodott. Több
orvosnál is járt, de eddig nem tudtak rajta segíteni. Mikor levetette a ruháját, kiderült, hogy a hátára egy nagy ördög-fej van
tetoválva. A gyógy-masszőr amikor a tetováláshoz ért, mintha
égető sugárzás érte volna, úgy érezte. Ekkor tanuságot tett a betegnek Jézusról, és rámutatott a betegség forrására, az okkultizmusra.
Richard Wurmbrand evangélikus lelkész írt egy könyvet
"Marx és a sátán" címmel. Ebben leírja, hogy Marx életében
nagy törést jelentett, hogy bár vallásos nevelést kapott, de az
egyetemi évek után bekerült egy okkultista körbe, és a sátánnak
szentelte az életét. Annyira vad és annyira gonosz gondolatai
voltak, hogy ilyeneket írt le a naplójába: "Legszívesebben elpusztítanám az emberiséget, mert nem tudom elviselni, hogy ne
én legyek az Isten.” Szövetséget kötött a gonosszal. Később alkoholista is lett. Mind a két lánya és az egyik veje is öngyilkos
lett. Olyan hideg, közömbös volt a gyermekei iránt, hogy egy idő
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után nem tudták elviselni. Az ő filozófiájából született a marxista-ateista kommunizmus, amely azt hirdette magáról, hogy a
dolgozó népet akarja felszabadítani, és egyenlőséget akar megvalósítani az emberek között.
6. Az emberellenes ideológiák, filozófiák démoni hatásai
Az elmúlt században több olyan párt, társaság, szövetség jött
létre, amely kifejezetten egyház-, és istenellenes eszméket hirdetett. A legtöbb ilyen pártnak bizonyíthatóan okkult gyökerei voltak. Ilyen párt volt a kommunista párt, a náci ( hazánkban nyilas)
párt, szabadköműves társaság és más csoportok.
Aki azonosult az ilyen társaság, vagy párt ideológiájával (tehát nem kényszerből, vagy megélhetési érdekből lépett be), nagy
valószínüséggel beengedte a gonosz-lelkeket a szivébe és azok
megkötözték őt (lehet, hogy utódaikat vagy családtagjaikat is).
Ez a megkötözöttség felismerhető abból a tényből, hogy legtöbben a demokratikus átalakulás után (amikor bárkinek szabad a
hitet gyakorolnia) sem képesek változtatni gondolkodásukon,
nem képesek templomba járni és imádkozni. Sőt családtagjaikat
is igyekeznek ettől visszatartani, vagy kigúnyolják őket vallásos
gondolkodásuk miatt. Mac Nutt azt írja, hogy aki szabadulni
akar ezektől a kötelékektől annak nemcsak az istenellenes gondolkodás bűnét kell megbánnia, hanem kifejezetten kérni kell
szabadító imát a nyilas-, szabadköműves-, vagy a kommunista
párt mögött működö démontól, és annak minden megkötözöttségétől.
Az iskolában úgy tanították a marxista ideológiát, mint valami
megváltó eszmét, de azt nem mondták el, hogy ez az eszme,
százmilliók fizikai-lelki pusztulását eredményezte. A démoni
működés abból a tényből is nyilvánvaló, hogy Oroszorszában
1917-től 60000 templomot leromboltak, vagy ateista múzeummá
alakítottak át. Százezer papot és püspököt legyilkoltak vagy bör159

tönbe zártak 10-20 évre. Ez a nagy istenellenesség nem fakadhatott emberi rosszaságból csupán, hanem ennek a hátterében ott
lehetett egy démoni hatalom, amely el akarta pusztítani az egyházat. El akarta pusztítani Isten gyermekeit.
Ezekben a romboló ideológiákban - mint a komunizmus, vagy
a fasizmus – pontosan meg fel lehet ismerni a démoni hatalmak
működését és pusztító erejét. Hitlernek is voltak okkult gyökerei,
nála is voltak démoni megkötözöttségek. Huszas éveiben sokat
foglalkozott az okkultizmussal. Amikor hatalomra jutott, mindig
körülvette magát olyan tanácsadókkal, akik a sátáni erők segítségét kérték.
Érdemes megvizsgálni a szeminárium folyamán, hogy voltake olyanok a családban, akik a fasiszta, vagy a kommunista párt
egyház és istenellenes ideológiáját magukévá tették és gonosz
dolgokat műveltek. Voltak-e olyan elkötelezett, marxistakomunista gondolkodású emberek, akiket valamiképpen befolyásoltak ennek az eszmének a démoni hatásai?
Mostanában megjelent több könyv is, amelyekben a kommunizmus áldozatairól van szó. Például Riccardi: A keresztények a
vértanúság századában. (Új Ember, Bp. 2002) Courtois: A kommunizmus fekete könyve (Nagyvilág, Bp. 2004) Ezek leírják,
hogyan rabolták ki a templomokat Oroszországban és ölték meg
a papok ezreit 1920-1950-ig.
Ezek nagyon szomorú tények, és nem tudjuk megérteni, hogyan jöhettek létre mindezek a XX. században, amikor arról beszélünk, hogy mennyire felvilágosult lett az emberiség és győzött
a humanizmus. Inkább szégyellni kell magunkat képmutatásunk
miatt, mert olyan dolgokat műveltünk, amelyek egyedülállók az
elmúlt 2000 év alatt. Felvilágosodás helyett, inkább azt kellene
mondani, hogy elsötétedett a világ. Nem a szeretet világossága
járta át az embereket, hanem sokkal inkább a pusztítás, a gonoszság és a brutális gyűlölet szelleme. A szovjet Gulág-táborok,
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kínzó-kamrák embertelensége, a megalázott, megnyomorított
emberek milliói tanúsítják, hogy amit átéltek, az nem a testvériség felszabadító élménye volt, hanem a gonosz pusztítása.
Az "Utolsó óra" című könyvben H. Brown megemlíti Josyp
Terelya orosz írót, akit hívő gondolkodása miatt börtönbe zártak.
Úgy próbálták megtörni, hogy bezárták egy nagy hűtőkamrába,
hogy megfagyjon. Ő elkezdett imádkozni, és egyszer csak a
Szűzanya megjelent előtte, és bátorította. Közben a jég elkezdett
olvadni. Amikor az őrök kinyitották az ajtót, megdöbbentek a
látványtól. Mi ez a meleg? Honnan jön? Ők nem látták a Szűzanyát. Josyp pedig kilépett mosolyogva, és nem volt semmi baja.
Ezekben a nyomorúságos időkben sok ilyen csoda történt.
Hangsúlyozni szeretném, hogy Jézus tanítása szerint kell néznünk ezeket a fájdalmas eseményeket. Ha rámutatunk a bűnre, az
nem az ember ellen irányul, hanem a bűn ellen. Amikor szabadulásért imádkozunk, a gyógyítás és segíteni akarás a cél. Senkit
sem akarunk elítélni, hanem rá akarunk mutatni arra, hogy Isten
szereti a volt kommunistákat és nyilasokat is, és meghívta őket
Országába, hogy örökre boldoggá tegye őket. A bűnöst szeretni
kell a bűnt gyűlölni. Nem azt mondjuk, hogy az orosz emberek
vagy a nácik, vagy a kommunisták gonoszak, hanem azt mondjuk, hogy az orosz embereket, nácikat, kommunistákat felhasználta a gonoszlélek. A gonoszlélek teljesen gonosszá tud változtatni bennünket, ha nincs élő kapcsolatunk Jézussal, ha nem
élünk szeretetben, ha nem adjuk át a szívünket újra és újra Istennek. Akkor valamilyen csatornán keresztül, fölhasználva hatalomvágyunkat, belép a gonosz lélek az életünkbe, egyre jobban
megkötöz bennünket, és egész személyiségünket uralni fogja.
Ezért kell ebben a mai időben, amelyben most élünk, különös
éberséggel vigyázni arra, hogy semmilyen módon ne adjunk támadási felületet a gonosznak. Tudatosan és mélyen meg kell élni
kereszténységünket, mert tőlünk fél a gonosz, ha Krisztusban
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élünk. Retteg tőlünk. De ha elhagyjuk Krisztust, akkor máris úgy
érzi, hogy nyert ügye van. Akkor sokfelől támad bennünket. Lehet, hogy tényleg ez az utolsó nagy harc az emberiség történetében a jó és a rossz között. Ne tekintsük ezt a harcot nevetségesnek, jelentéktelennek, mert valóban fontos, hogy Istenben szabadok legyünk, győzelmet arassunk. Ha Jézus mellé állunk mindig,
akkor nem tud bennünk működni a gonosz, hanem inkább mi
fogjuk legyőzni környezetünkben is, meg a saját szívünkben is a
gonosz erőket. Imádkozni kell országunkért, városunkért, lakóházunkért, társadalmi csoportokért, a világ megtéréséért. Imádkozni kell mindenért és mindenkiért.
A mai alkalommal azt kell megvizsgálni a csoportmegbeszélésen, hogy életünkben voltak-e olyan zenei hatások, vagy filmek, ördögűző sátánista eszmék, könyvek, filozófiák, ideológiák, amelyek nyomasztóan hatottak ránk vagy megkötöztek bennünket, vagy gonosz cselekedetre ösztönöztek.
KÉRDÉSEK A CSOPORTMEGBESZÉLÉSHEZ
1. Olvastam-e varázslásokról szóló könyveket, néztem-e ilyen
témájú filmeket, hallgattam-e sátánimádó zenét?
2. Tagja voltam-e egyház és Isten ellenes pártnak, azonosultam-e ember-ellenes ideológiával? Bántottam-e embereket?
3. Azonosultam-e hit ellenes filozófiai eszmékkel, hamis tanításokkal, gyűlöletet keltő eszmékkel? Börtönbe juttattam-e ártatlan embereket?
2. SZENTÍRÁSI RÉSZEK
Ószövetség - "Állj hát elő igéző szavaiddal, és töméntelen varázslatoddal, amelyekkel ifjúságodtól fogva annyit vesződtél.
Gondolod, hogy segítségedre lehetnek? Gondolod, hogy bárkit
visszariaszthatnak? Kimerültél sok tervedben, álljanak hát elő és
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szabadítsanak meg téged, akik a csillagokat lesik, és akik hónapról hónapra jelentik, hogy mi vár rád a közeljövőben. Bizony,
olyanok lesznek ezek, mint a pelyva: tűz emészti őket... Lásd,
így járnak varázslóid, akikkel ifjúkorod óta vesződtél. Elfutnak
mind, ki-ki a maga útján, nem lesz senki, aki segítene rajtad." (Iz
47,12-15)
Újszövetség - "Mikor bejárták Páfuszig az egész szigetet, találkoztak egy Barjézu nevű zsidó varázslóval és hamis prófétával. Ez a jó szándékú Szergiusz Paulusz helytartó kíséretéhez
tartozott, aki magához kérette Barnabást és Pált, mert hallani
kívánta az Isten igéjét. De Elimász, vagyis a varázsló - a neve
ugyanis ezt jelenti - akadékoskodott és igyekezett eltéríteni a
helytartót a hittől. Saul, más néven Pál azonban Szentlélekkel
eltelve rászegezte tekintetét és így kiáltott: »Te minden csalárdsággal és álnoksággal terhes ördögfia, te minden igazság ellensége, ha nem hagyod abba az áskálódást, az Úr keze rád nehezedik: megvakulsz és egy ideig nem látod a napvilágot...«"
(ApCsel 13,6-12)
3. EGYHÁZATYÁK
"Jézus az ördögre gondol, amikor ezt mondja: most vetik ki e
világ fejedelmét (Jn 12,31). Ez nem azt jelenti, hogy kiűzték a
világból, mint azt a néhány hittagadó feltételezi, hanem azt, hogy
kivettetett az emberek szívéből, éspedig azoknak a szívéből, akik
erősen az Isten országának ügye mellé állnak és megvetik azt az
országot, amelynek a sátán a fejedelme. Az ördög e világ mulandó dolgai felett uralkodik, nem azért, mert ő ennek a világnak az
ura, hanem azért, mert ő a földi, romlott kívánságoknak az ura,
amelyek a mulandó világhoz tartoznak. Aki az örök Istenről lemond és a mulandó világhoz ragaszkodik, az az ő hatáskörébe
kerül, mivel a kapzsiság ördögi gyökér, és aki meg akar gazda163

godni, kísértésbe esik, az ördög kelepcéjébe, és sok oktalan, káros kívánságba keveredik, amelyek romlásba és kárhozatba döntik az embert (1Tim 6,10). A sátán a kapzsisággal uralkodik a
világban és a szívekben, birtokba veszi azokat. Így járnak, akik a
földiekhez ragaszkodnak." (Szent Ágoston: A keresztény harcról)
4. KATEKIZMUS
"A bálványimádás nemcsak a pogányság hamis kultuszát jelenti. Állandó kihívás a hit számára. Bálványimádás mindannak
istenítése, ami nem Isten. Bálványimádás, ha az ember egy teremtményt tisztel és imád Isten helyett, legyenek azok istenek
vagy démonok (például a sátánizmus, az ördögimádás), a hatalom, a gyönyör, a faj, az ősök, az állam, a pénz, stb. »Nem szolgálhatjátok egyszerre Istent és Mammont« - mondja Jézus (Mt
6,24). Rengeteg mártír halt meg, mert nem volt hajlandó a »szörnyeteget« imádni és még azt is elutasította, hogy tetesse kultuszát. A bálványimádás kétségbe vonja, hogy Isten az egyetlen
Úr, ezért tehát összeegyeztethetetlen az isteni közösségben való
részvétellel. Az emberi élet az Egyetlen imádásában válik egységgé. Az a parancsolat, hogy az egyetlen Istent imádjuk, megegyszerűsíti az embert és megóvja a végtelen szétforgácsolódástól. A bálványimádás az ember veleszületett vallásos érzésének
eltorzulása. Bálványimádó az, »aki az Istenről való elpusztíthatatlan tudását Isten helyett mindenki más elé viszi«." (KEK
2113, 2114)
5. MEGTÖRTÉNT ESET
Íme egy történet egy asszonyról, aki jósnőhöz fordult. –
„Elmentem egy jósnőhöz, akinek első kérdése az volt, hogy "Miért jött?" Nagyon feszült voltam és alig tudtam kimondani, hogy
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"a házasságunkkal valami nincs rendben. A férjem..." - a gondolatot még be sem fejeztem, és ő máris mondta, hogy "magának
nincs is férje!" Tiltakozni szerettem volna, de ő máris folytatta:
"Templomban nincsenek megesküdve!" Nagyon meglepődtem,
mert templomban valóban nem voltunk megesküdve. Ezzel megfogott. Azután még sok mindent mondott az életünkről, többek
között azt, hogy erős átok van a házasságunkon. Elmondta azt is,
hogy már a házasságunk kezdetén a rokonok azon dolgoztak,
hogy szétválasszanak bennünket. A végén megkérdezte, "akarom-e, hogy levegye az átkot?" Mivel az átok nagyon erős, nem
elég az imádság, hanem szükséges, hogy elvigyek hozzá bizonyos tárgyakat és személyes dolgokat, hogy imádságot mondjon
rájuk.
Teljesen meg voltam róla győződve, hogy helyesen cselekszem, hiszen imádkozik és az asztalán is ott feküdt a rózsafüzér,
a szoba fala meg tele volt szentképekkel. Az én feladatom meg
az lesz, hogy kilenc napig szenteljem meg a házat és a fekvőhelyet a tőle hozott szenteltvízzel és tömjénnel. Nekem is kellett
imádkoznom. A tárgyakat is visszahoztam és ezeket is kilenc
napig használtuk. Továbbá figyelmeztetett, hogy ez idő alatt sok
mindent fogok majd találni, amit el kell égetni, össze kell törni,
meg kell semmisíteni és el kell dobni valamilyen folyó vízbe. Ne
féljek hozzájuk nyúlni, mert "védve" vagyok. Azt nem mondta,
hogy kikhez imádkozik, kikkel tartja a kapcsolatot. Annyit mondott, hogy ő "fehér mágus" és arra lett felkérve, hogy segítsen az
embereken hasonló esetekben. Ma már tudom, hogy a "fehér és
fekete mágus" egyformán rossz, mert a gonosz erőkkel tartják a
kapcsolatot. Azzal, hogy rólunk levette az átkot, az átoknak arra
kellett szállnia, aki a rosszat csinálta. Ez azt is jelentette, hogy én
is rosszat tettem másoknak. Ez akkor tudatosult bennem igazán,
amikor később imádkoztam Szent Antal közbenjárását kérve.
Amint hazaértem, elmondtam férjemnek a történteket és kértem, hogy esküdjünk meg a templomban.
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Ezekben az időkben találtam meg egy elveszett fényképemet.
Kisméretű fénykép, útlevélben használtuk. Első pillantásra nem
volt rajta semmi feltűnő. A Lélek indítására megfordítottam a
fényképet és a hátulján egy kidudorodott pontot észleltem. Viszszafordítottam az elejére és láttam, hogy elölről meg van szúrva
a beteg pajzsmirigyemnél, ami nagyon szépen kirajzolódott a
fényképen. Nagy megdöbbenésemre a pajzsmirigyeket egy szabályos zárt kör vette körül. Azt éreztem abban a percben, hogy
ezzel a gyűrűszerűséggel lepecsételték az átkot, és ezért nem
tudtak rajtam segíteni az orvos kollégáim.
Ugyanezen a napon találtam egy kis cédulát, amelyre a következő volt ráírva: pontos dátum, év, hónap, nap, amikor az átkot
mondták, a helység neve, ahol csinálták, melyik törvénykönyvből (nagy "T"-vel), annak hányadik oldalán található az átok, oda
volt írva, hogy át vagyok adva a hatszázhatvanhatnak (ez számokkal volt kiírva).
Két hét leforgása alatt naponta találtam olyan tárgyakat, amelyeket meg kellett semmisíteni és el kellett távolítani az otthonunkból.
Hogyan éreztem magam?
Az első pillanatban nagyon örültem, hogy az Úr ezeket a dolgokat feltárta előttem. Azután jöttek az önvádak, másokat vádoltam, haragudtam azokra, akiknek valamilyen közük lehetett az
átokhoz. Teljes káosz uralkodott a lelkemben.
Végül az irgalmas Jézushoz fordultam, kértem segítségét a
megbocsátáshoz. Imádkoztam rosszakaróimért és kértem, hogy
nekik is bocsásson meg, hisz nem tudták, hogy mit cselekszenek,
hogy ezzel nemcsak nekem és a családomnak ártottak, hanem
Istennek és önmaguknak is. Isten áldása legyen rajtuk és elméjük
világosodjon meg. Meggyóntam, hogy jósnőhöz mentem és ellene mondtam a gonosznak.
Huszonegy év kellett ahhoz, hogy teljesen megtörjön az átok.
Dicsőség az Úrnak a türelemért irántam és végtelen szeretetéért.
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Ma már nincsenek éjszakai lidércnyomásaim, remegéseim.
Éreztem, hogy lehull rólam minden megkötözöttség.
Hálát adok az Úrnak, hogy Jézus Szent Vére által lemosta bűneimet, megtisztított és Szent Sebeibe rejtett engem és családomat, hogy kegyelmével betakarjon.
Mivel a gyógyszerek is Isten eszközei, ma már minden
gyógyszer bevétele előtt keresztet vetek magamra és kérem az
Urat, hogy áldja meg a gyógyszert, hogy ne káromat, hanem javamat szolgálja. Minden nap kérem áldását a családomra, házunkra, háziállatainkra, autónkra, mindenre, ami a kerítésen belül van és kérem az Ő Szent Vérének oltalmát.
Naponta nevén szólítom Istenemet. Tudom, hogy Ő az Úr, a
Szabadító, a Gyógyító, a Megváltó, a Mindenható, Isten az én
erősségem, az élő víz forrása, a szerető és irgalmas Isten, a Jó
Pásztor, az örök Isten, Ő minden, amire szükségem van. Övé a
dicsőség, imádás, áldás, magasztalás, köszönet és hála. Dicsőség
a Szentháromságnak örökkön-örökké. Ámen.”
6. ASZKÉZIS
Nézd meg Zefirelli Jézus életéről készített filmjét, és kérdd Istentől, hogy megerősödjön benned a tiszta hit és az iránta való
szeretet!
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Kérő és szabadító imák
Tisztíts meg minket, Urunk! Tisztíts meg minket, Szentlélek!
Tisztítsd meg lelkünket Jézus nevében, az Ő mindenható vére
által, minden démoni befolyástól, minden gonosz lélektől és ördögi támadástól! Törd át minden megkötözöttségünket! A most
élő összes generációt tisztítsd meg a gonosztól! Vezess el bennünket a szabaduláshoz! Segíts, hogy mindig figyelmesen hallgassuk lelki elődeink szavait! Vezess minket a papjaink és más
elöljáróink iránti hűségre! Világítsd meg az előttünk lévő utat!
Ne engedd, hogy a gonosz lelkek megszálljanak minket! Ne
hagyd, hogy féljünk vagy elbátortalanodjunk! Ne engedd, hogy
oda képzeljük a gonoszt, ahol nincs is, vagy higgyünk neki, amikor sohasem szolgált rá! De add, hogy megismerjük az ellenséget, lerántsuk róla a maszkot, amelyet hord és mindig közöld
velünk azokat az információkat, amelyek szükségesek lelki növekedésünkhöz! Vezess minket a helyes önkontrollra és bátorságra! Szabadíts meg minket, Urunk, és küldj minket a Te erőddel feltöltve, a Szentlélek és az Egyház irányítása alatt, hogy
imádságban haladjunk előre, de sohasem túl gyorsan, hanem oly
módon, hogy biztosan áttörjük azokat az erőket, amelyek fogságban tartják ezt a szegény világot, különösen az érzékiség és
az okkultizmus erői által!"
(Michael H. Brown: Légy Te is imaharcos!)
Tisztíts meg minket, Szentlélek! Vezess minket a szabadulás
egyedüli útjára, az Egyház iránti folyamatos engedelmességben!
Vezess minket életünk minden másodpercében! Küldd segítségünkre az angyalok újabb seregeit! Küldd el hozzánk Mihály
Arkangyalt, Assisi Szent Ferencet és Sárkányölő Szent Györgyöt! Szabadíts meg minket azoktól az ártalmas befolyásoktól,
amelyeket a társadalomban elterjedt különféle gonosz lelkek
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gyakorolnak ránk! Jöjj el, Uram, Jézus és oldozz fel minden
megkötözöttséget!
Oldozd fel a harag, a lustaság, a szenvedélyek, a büszkeség,
az irigység, a szabados szerelem, a torkosság, a paráznaság, a
neheztelés, a meg nem bocsátás, a gyűlölet, a hamis prófécia és
az okkultizmus kötelékeit! Mindenféle szentségtelenségtől szabadíts meg minket! Tisztíts meg minket minden démontól, amelyet valamilyen módon magunkra vettünk! Ne engedd, hogy becsapjanak minket, ó, Uram! Szabadíts meg azoktól a démoni
erőktől is, amelyek családfánkra telepedtek rá és öröklődnek
nemzedékről nemzedékre! Szabadíts meg a szorongásoktól, a
depressziótól, a bátortalanságtól és minden lelki és szellemi
gyötrelemtől!
***
Ez a lelki harc imája, a szabadító ima. Meg kell ismernünk a
gonosz lelkek befolyását és szükségünk van erre a szabadító imára ahhoz, hogy valóban megszabaduljunk tőlük. Azt is meg kell
értenünk, hogy milyen módon és miért jönnek. Ennek egyik
módját tapasztalta meg Assisi Szent Ferenc, akinek egyik látomásában megjelent kedvenc imádságos helye, a porciunkulai
kápolna, amelyet ördögök hada ostromolt - egy óriási hadsereg.
Látta őket, amint a kápolna körül ólálkodnak, de képtelenek bejutni oda. Azért nem tudtak belépni, mert a ferences testvérek
odabent nagyon szentül imádkoztak. Egyszer csak azonban a
testvérek közül az egyik megharagudott a szívében egy másik
testvérre és bosszúálló gondolatokat kezdett forgatni a fejében.
Szent Ferenc ekkor azt látta, hogy a kápolna körül lévő kegyelmi
védőpajzs meghasad, a kegyelem elszáll, az erkölcs kapuja bezárul és a gyengeség ajtaja beengedte a démonokat. Csak akkor
hagyták el a kápolnát, amikor a testvér felismerte hibáját és alázatosan bocsánatot kért. Ez ismét csak megerősíti a bűnbánat
szentségének fontosságát és szabadító erejét.
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(Michael H. Brown: Légy te is imaharcos! Bp. Marana Tha)
Imádság minták
A következőkben olyan imákat mutatunk be, amelyeket különböző helyzetekben imádkozhatunk. Vezessen minket a Szentlélek. Az imákat saját szavainkkal is bővíthetjük!
A bűnbánó imája: "Úr Jézus, megvallom, hogy vétkeztem ellened, és kérem, hogy bocsáss meg nekem minden bűnömért.
Hiszem, hogy Te vagy Uram, az Isten Fia, aki vérét ontotta a
kereszten, hogy eltörölje az én bűneimet. Átadom Neked az életemet, és kérem, hogy jöjj a szívembe, hogy örökké Veled élhessek. Az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen."
Ima védelemért: "Úr Jézus, kérlek, hogy védd meg a családomat (név szerint említve) a betegségtől, minden ártalomtól és a
balesetektől. Ha bármelyikünk alávetettje lett bármilyen átoknak,
rontásnak vagy varázslatnak, ezeket az átkokat, rontásokat vagy
varázslatot érvénytelennek és meg nem történtnek nyilvánítom
Jézus Krisztus nevében. Ha bármilyen gonosz lelket küldtek ellenünk, Jézus Krisztus nevében megvonom a megbízatásodat, te
gonosz lélek és Jézushoz küldelek, hogy tegyen úgy veled, ahogy
akar. Uram, kérlek, hogy küldd el szent angyalaidat, hogy őrizzenek és védelmezzenek mindannyiunkat."
Szabadító ima: "Jézus Krisztus nevében parancsolok neked
(a gonosz lélek neve, például: „gyűlölet lelke”), hogy távozz,
anélkül, hogy kárt okoznál (az ima alanyának neve), például:
Józsefnek vagy bárki másnak ebben a házban, vagy a családjá170

ban, és anélkül, hogy valami zajt vagy zavart okoznál; és megparancsolom neked, hogy menj egyenesen Jézus Krisztushoz, hogy
akarata szerint rendelkezzen veled. Továbbá megparancsolom
neked, hogy soha többé ne térj vissza."
Belső tisztaságért való ima a szabadító szolgálatot végző szabadításáért: "Úr Jézus, köszönöm, hogy megosztod velem csodálatos gyógyító és szabadító szolgálatodat. Köszönöm a gyógyításokat, amelyeket ma láttam és tapasztaltam. De tisztában vagyok
vele, hogy a betegség és a gonosz, amivel találkozom több, mint
amit emberi természetem el tud hordozni. Ezért kérlek, tisztíts
meg bármilyen szomorúságtól, negatívumtól, kétségbeeséstől,
vagy reménytelenségtől ami esetleg belém lépett.
Ha a szolgálatom során kísértés ért haragra, türelmetlenségre
vagy bujaságra, tisztíts meg engem ezektől a kísértésektől és
helyettesítsd őket szeretettel, örömmel, tisztasággal és békével.
Ha bármilyen gonosz lélek hozzám tapadt vagy bármilyen formában terhel, megparancsolom nektek földi, légi, tűzbeli vagy
vízi lelkek, az alvilágból vagy a természetből, hogy távozzatok
most és menjetek egyenesen Jézus Krisztushoz, hogy tegyen úgy
veletek, ahogy akar.
Jöjj, Szentlélek, újíts meg engem, tölts fel engem újra a Te
erőddel, szeretetteddel és örömöddel! Erősíts meg engem ott,
ahol gyengének éreztem magam és ruházz fel a Te fényeddel!
Tölts meg élettel! Kérlek, Uram, Jézus, küldd el szent angyalaidat, hogy szolgáljanak nekem és családomnak, őrizzenek és védelmezzenek meg minket minden betegségtől, ártalomtól és a
balesetektől (és vezess biztonságos úton haza, és adj nekünk békés éjszakai nyugodalmat). Dicsőítelek most és mindörökké,
Atya, Fiú és Szentlélek! Ámen."
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Ima hamis ítélet megtörésére: "Jézus Krisztus nevében és a
Szentlélek kardjával szabaddá teszlek téged és elvágom kötelékedet ettől a ____________-ról szóló hamis ítélettől és érvénytelennek és meg nem történtnek nyilvánítom azt."
Ima hamis eskü megtörésére: "Jézus Krisztus nevében megtöröm ezt a ____________-ról szóló esküt és érvénytelennek és
meg nem történtnek nyilvánítom, hogy többé ne tudjon befolyásolni téged. A Szentlélek kardjával szabaddá teszlek téged és
elvágom kötelékedet ettől az eskütől és annak minden hatásától."
Ima megbélyegzés megtörésére: "Jézus Krisztus nevében
(vagy az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében) feltöröm a Sátán
minden pecsétjét, megbélyegzését, és szabaddá teszlek a Szentlélek kardjával." (Háromszor ismételjük.)
Megkötöző ima a belső gyógyulásért folytatott ima előtt: "Jézus Krisztus nevében parancsolok neked [a gonosz lélek neve]
lelke, hogy ne avatkozz bele ebbe az imába. Elzárlak attól, hogy
befolyásold ___________ akaratát, elzárlak az agyától, a képzeletétől vagy érzelmeitől, az emlékeitől és a testétől. Elváglak a
Szentlélek kardjával, attól, hogy felkavard ___________ bánatát
[vagy félelmét vagy bármilyen más alapvető érzelmi problémáját]. Parancsolok neked, hogy csendesedj le és távozz, mikor
befejezzük gyógyító imánkat."
(Francis MacNutt: Szabadíts meg a gonosztól)
Az alábbi tisztító imát szoktam mondani a szabadító szolgálat után. (Használj "én"-t, vagy "mi"-t, ahogy megfelelő): "Úr
Jézus! Köszönöm, hogy megosztod velünk a gyógyítás és a szabadítás csodálatos szolgálatát! Köszönöm a gyógyulásokat, amiket ma láthattunk és átélhettünk. De tudatában vagyok, hogy a
betegség és a gonosz, amivel szemben állok, több mint amit az
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én emberségem elviselhet. Ezért kérlek, tisztíts meg minden
szomorúságtól, negatív gondolattól, kétségbeeséstől, amit esetleg
magamra vettem. Ha a szolgálatom megkísértett haraggal, türelmetlenséggel vagy gyönyörvággyal, tisztíts meg ezektől a kísértésektől, és cseréld őket szeretetre, örömre és békességre. Ha
bármilyen gonosz lélek hozzám kapcsolódott volna, vagy sanyargatna engem bármi módon, parancsolom nektek föld, levegő, tűz vagy víz szellemei az alvilágból vagy a természetből,
hogy távozzatok most, és menjetek egyenesen Jézus Krisztushoz,
hogy bánjon veletek tetszése szerint. Jöjj Szentlélek, újíts meg
engem, tölts el engem újra a Te erőddel, életeddel, örömöddel!
Erősíts meg, ahol gyengeséget érzek, öltöztess a Te világosságodba, tölts be élettel! Uram Jézus, küldd szent angyalaidat,
hogy szolgáljanak nekem és a családomnak és őrizzenek és védjenek minket mindenféle betegségtől, sérüléstől és balesettől (és
vezessenek haza biztonságban). Dicsőség az Atyának a Fiúnak és
a Szentléleknek, most és mindörökké. Ámen."
A szabadítandó személyt először kérdd meg, hogy mondja
utánad a megtérők imáját, vagy a keresztelési fogadalmat, különösen odafigyelve két kulcs mondatra: "Elfogadom Jézus Krisztust, mint Uramat, Megváltómat és mint Szabadítómat."
"Megtagadom a Sátánt, minden munkájával és minden pompájával együtt."
A megtérők imája (üdvösség imája): „Uram Jézus, szükségem van rád! Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten. Kinyitom szívem ajtaját, és elfogadlak téged, mint Uramat, és
Megváltómat. Megbánom mindazt a rosszat, amit valaha is tettem életem folyamán. Köszönöm, hogy megbocsátod bűneimet
és üdvösséget adsz nekem. Szívemből megbocsátok mindenkinek, aki valaha is megbántott engem. Kérlek, foglald el szívem
trónját, légy a királyom! Követni akarlak Téged, vezess engem.
173

Átadom neked minden vágyamat, képességemet és tervemet.
Kérlek formálj olyanná, amilyenné akarod, hogy legyek. Amen!”
Másodszor kérdd meg az illetőt, hogy mondja utánad az aktuális szabadító ima részeit:
"Jézus Krisztus nevében parancsolom neked____________
(például gyűlölet lelke), hogy távozz belőlem most, és menj Jézus Krisztushoz, hogy Ő azt tegyen veled, amit akar, és parancsolom neked, hogy soha vissza ne térj!"
(Francis MacNutt: Szabadíts meg a gonosztól)
Gyakran ha arra kérjük az embereket, hogy bocsássanak meg
azoknak, akik megbántották őket, nem tudják rávenni magukat,
hogy megtegyék. Akkor megkérdezzük őket, hogy hajlandók-e
kérni Istent, hogy segítsen nekik, hogy legalább hajlandók legyenek megbocsátani. Ha igent mondanak, hasonlóképpen imádkozhatunk:
"Úr Jézus, a megbocsátás erejével, ami a mi erőnkön felül
van, és amit Te elnyertél a kereszten, amikor azt mondtad:
»Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek«
- áraszd ki a Te saját megbocsátó szeretetedet ____________
szívébe, hogy képes legyen megbocsátani ennek az embernek,
aki olyan mélyen megsértette őt."
(Francis MacNutt: Szabadíts meg a gonosztól)
Szabadító imádságok
Rontás elleni imádság (a görög szertartásból): Kyrie eleison.
Uram, minden idők mindentudó és mindenható Ura, aki mindent
alkottál és mindent átalakítasz puszta akaratoddal; aki Babilonban harmattá változtattad a tüzes kemence lángjait és megmen174

tetted a három szent ifjút; aki lelkeink doktora és orvosa vagy;
aki mindazoknak menedéke vagy, akik csak hozzád fordulnak,
hozzád könyörgünk és téged kérünk, űzz el és semmisíts meg
minden ördögi hatalmat, minden sátáni jelenlétet és mesterkedést, minden gonosz befolyást, minden rontást és szemmelverést,
amit gonosz és ördögi személyek szolgádra hoztak. Add, hogy az
irigység és átok helyett legyen része bőségben, erőben, sikerben
és szeretetben! Te, Uram, szereted az embereket; terjeszd ki kezedet és erős karodat, segítsd meg képmásodat, küldd el hozzá az
erős békeangyalt, aki védelmezi a lelket és a testet, hogy távol
tartsa és elűzze a gonosz erőket, varázslatot és átkot, amit rosszindulatú és irigy emberek okoznak. Oltalmadban énekeljen háladalt hozzád könyörgő védenced: "Az Úr az én segítőm és nem
kell félnem attól, amit ember okozhat nekem."
"Nem kell félnem a gonoszságtól, mert Te velem vagy, Istenem, Te vagy az én erősségem, hatalmas Uram, a béke Istene és
az eljövendő korok Ura."
Igen, Urunk Istenünk, szánd meg szolgádat és mentsd meg őt
minden átkos eredetű kártól és fenyegetéstől, védelmezd, és helyezd őt minden gonoszság fölé, a legáldottabb, dicsőséges aszszony, Isten Anyja és mindörökre Szűz Mária, az arkangyalok és
minden szented közbenjárására. Ámen!
Krisztus lelke, szentelj meg engem,
Krisztus teste, üdvözíts engem.
Krisztus vére, ihless meg engem.
Krisztus oldalából folyó víz, moss tisztára engem.
Krisztus szenvedése, erősíts engem.
Ó, édes Jézus, hallgass meg engem.
Szent sebeidbe rejts el engem.
Ne engedd, hogy elszakadjak tőled.
A gonosz ellenségtől oltalmazz engem.
Halálom óráján hívj el engem.
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És juttass el magadhoz engem,
Hogy szentjeiddel dicsérjelek téged. Ámen.
Imádság minden gonoszság ellen: Atya, Fiú és Szentlélek, Isten Lelke, űzd el tőlem a gonoszság minden formáját, semmisítsd
meg őket, pusztítsd el őket, hogy én jól lehessek és jót tehessek.
Űzd el tőlem az átkokat, a boszorkányságot, a fekete mágiát, a
varázslatot, a kötést, a megátkozást, a szemmel verést, a lidércnyomást, az ördöngősséget; mindazt, ami rossz, bűn, irigység,
féltékenység, alattomosság; a testi és lelki bajokat, az erkölcsi,
szellemi romlást és a sátáni betegségeket.
Égesd el ezeket mind a pokol tüzében, hogy soha többé ne érhessenek hozzám és egyetlen más teremtményhez sem a világon.
Megparancsolom és elrendelem a mindenható Isten erejével,
Jézus Krisztus, a Megváltó nevében, a szeplőtelen Szűz közbenjárására minden gonosz szellemnek, engem zaklató ördögi jelenétnek, hogy hagyjanak el engem azonnal, véglegesen és távozzanak az örök kárhozatra, ahol verje őket láncra Szent Mihály arkangyal, Szent Gábriel és Szent Ráfael, őrzőangyalaink és taposson rájuk a szent és szeplőtelen Szűz.
Imádság belső gyógyulásért
Uram, Jézus, te azért jöttél, hogy meggyógyítsd a megtört és
aggódó szíveket, kérlek téged, hogy gyógyítsd meg azokat a sebeket, amelyek felkavarják a szívemet. Kérlek, különösen azokat
gyógyítsd be, amelyeket bűnömmel okoztam. Kérlek, lépj be az
életembe, gyógyíts meg engem azokból a lelki bajaimból, amelyek gyermekkoromban történtek, és azokból a sérüléseimből,
amelyeket ezek a bajok okoztak életem során.
Uram, Jézus, te ismered az én gondjaimat, mindet a te szívedbe helyezem, ó, Jó Pásztor. Kérlek téged, arra a sebre, amelyet
szíveden ütöttek, gyógyítsd meg azokat az apró sebeket, amelyek
az én szívemen nyíltak. Gyógyítsd meg emlékeim sebeit, hogy
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abból, ami velem történt, semmi se okozzon nekem többé fájdalmat, aggódást és gondokat.
Gyógyítsd be, Uram, azokat a sebeket, amelyek életemben a
bűn gyökeréből fakadtak. Meg akarok bocsátani mindenkinek,
aki engem megsértett, tekints belső sebeimre, amelyek miatt képtelen vagyok még a megbocsátásra. Te azért jöttél, hogy gyógyítsad a megtört szíveket; gyógyítsd meg az én szívemet, Uram.
Gyógyítsd meg, Uram, azokat a belső sebeimet, amelyekből
testi bajaim származnak. Fölajánlom neked, Uram, a szívemet,
tisztítsd meg és add nekem a Te isteni szíved érzéseit. Segíts,
hogy szelíd legyek és alázatos!
Engedd meg, Uram, hogy begyógyuljon az engem nyomasztó
fájdalom, amit szeretteim halála miatt viselek. Add, hogy újra
békém és örömem lehessen abból a tudásból, hogy te vagy a feltámadás és az élet. Tégy engem feltámadásod hiteles tanújává,
hogy tovább adhassam győzelmed hírét a halál felett és tanúságot
tehessek élő jelenlétedről közöttünk. Ámen
Szabadító imádság
Uram, Te nagy vagy, Isten vagy, Atya vagy, hozzád könyörgünk Mihály, Gábor és Ráfael arkangyal közbenjárásával és segítségével, hogy testvéreink megszabaduljanak a gonosz lélektől,
aki rabszolgává tette őket. Ó, szentek, gyertek mindnyájan segítségünkre.
Az aggodalomból, a szomorúságból, és a zaklatásból,-Kérünk téged, szabadíts meg, Urunk.
A gyűlölettől, a bujaságtól, az irigységtől, -Kérünk téged, szabadíts meg, Urunk.
A féltékeny, haragos és halálos gondolatoktól,-Kérünk téged, szabadíts meg, Urunk.
Az öngyilkosság és az abortusz minden gondolatától,-Kérünk téged, szabadíts meg, Urunk.
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A nemiség minden helytelen formájától,-Kérünk téged, szabadíts meg, Urunk.
A család szétválásától, minden rossz barátságtól,-Kérünk téged, szabadíts meg, Urunk.
Mindenfajta átoktól, varázslattól, boszorkányságtól és sötét gonoszságtól,
-Kérünk téged, szabadíts meg, Urunk.
Urunk Jézus, Te azt mondtad: "Békét hagyok rátok, az én békémet adom nektek"; Szűz Mária közbenjárására engedd meg
nekünk, hogy minden átoktól megszabaduljunk és örökre élvezhessük a Te békédet. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.
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UTÓSZÓ
Most, hogy végigjárta ezt a nehéz utat a Kedves Olvasó, szeretném emlékezetébe idézni azt a három igazságot, amely végigvonul könyvemen. Az első: a Biblia, a szent Hagyomány, és az
Egyház tanítása (és az ember tapasztalata) által biztosan állítható, hogy van egy személyes, szellemi, gonosz létező, aki társaival
együtt azon dolgozik, hogy az embereket elszakítsa Istentől, és
magával vigye az örök kárhozatba. A második: a gonosz támadása általában három fokozatban nyilvánul meg: kísértés, elnyomás(zaklatás), megkötözés. A kísértésben fölébreszti a vágyat az emberben valami rossz iránt: például igyál alkoholt, mert
az segít elfelejteni a fájdalmat. Az elnyomásnál a lelkiismeret
tiltakozását elnyomja, és rendszeres alkoholfogyasztásra ösztönöz, sőt zaklat, nem hagy nyugalmat. Itt az ima és az önmegtagadás sokat segíthet. A megkötözöttség akkor fordul elő, amikor
valaki már átengedte magát az italozásnak, és nem is akar megváltozni. Itt már kevés az egyéni ima (általában), ezért mások
segítségét is igénybe kell venni a szabaduláshoz. Az alkoholizmus kezdetén a személyiség egy területén működik a gonosz. Az
ember lehet, hogy közben kitűnő munkát végez a munkahelyén.
Később azonban egész személyiségét elfoglalja a gonosz, és
megkezdődik a testi-lelki leépülés. A harmadik igazság: minden sátáni támadás ellen van megoldás: Jézus. Aki bizalommal
hozzá fordul, azon kész segíteni, gyógyítani és őt megszabadítani!
Az embert körülvevő szellemi világ, de maga az emberi lélek
is nagy titok. A tudomány sok mindent nem tud megmagyarázni.
Minden felfedezés egy újabb kérdést, vagy kérdések sorozatát
állítja elénk. A lélek világa még nagyobb titok. Hogy szellemi
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rendszerünkbe hogyan tud belépni egy idegen (gonosz) szellemi
hatalom, és hogyan képes rombolni és rajtunk keresztül másokat,
esetleg ezreket, milliókat elpusztítani ez a legnagyobb titok.
Hogy egy szobafestő (Hitler) hogyan volt képes egy ország
élére állni, és egy művelt népet fanatizálni, emberek millióit
megölni, ez titok. Vagy egy szegény munkásfiú (Sztálin) hogyan
volt képes egy ideológián keresztül egy jámbor népet maga alá
gyűrni, rettegésben tartani,és milliókat megkínozni, halálba küldeni, ez is titok. Vagy, hogy a párizsi főiskolán tanuló diák (Pol
Pot) hazatérve Kambodzsába, hogyan volt képes hárommillió
ártatlan embert a legbrutálisabb formában lemészárolni, kényszermunka-táborba küldeni, ez titok.
Mi lehet az ember lelke mélyén, amely váratlanul fogékony
lesz a gonoszra, és egy gonosz szervezetet létrehozva érzéketlen,
embertelen gyilkolásba kezd? Mi lehet az ember lelke mélyén,
ami egyik napról a másikra felrúgja az emberséget, kultúrát,
harmónikus családi hagyományt, jó nevelést, a másik ember tiszteletét, a jó értékrendjét, és érzéketlen vadállattá teszi az embert?
Ez az a pont, amelynél nem lehet mást mondani, mint azt, hogy
van egy gonosz szellemi hatalom (nevezhetjük Sátánnak, ördögnek, démonnak, gonosz léleknek), aki felhasználva az ember
hatalomvágyát, el akarja pusztítani a kultúrát, az Egyházat, végső soron magát az embert. Ha nem akarunk az áldozatai lenni,
akkor védekeznünk kell ellene a hit, és a szeretet fegyvereivel, és
legfőképpen azzal, hogy Jézushoz kapcsolódunk, aki le tudja
győzni a gonoszt. Jézus azért halt meg érettünk a kereszten, hogy
megszabaduljunk a Sátán hatalmától, és igaz emberi életet élhessünk. A döntés rajtunk múlik. Ha komolyan vesszük keresztény
hitünket, akkor győzelmet fogunk aratni.
„Mint Isten szent és kedves választottjai, öltsetek magatokra
szívbeli irgalmat, jóságot, alázatosságot, szelídséget és türelmet.
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Viseljétek el egymást és bocsássatok meg egymásnak.”(Kol
3,12)

IRODALOM

Scanlan: Szabadítás a gonosz lelkektől
M.H.Brown: Légy te is imaharcos
R.Salvucci: A gonosz lélek hatalma
C.Balducci: Sátánizmus és rockzene
Linn: Imaszeminárium az élet sebeinek gyógyítására
G. Amort: Egy ördögűző tapasztalatai
Mac Nutt: Szabadíts meg a gonosztól
Varga László: A szellemi harc
Peter Horrobin: Gyógyulás és szabadulás I-II.
Monderson Ernő Az ördög igézetében
A.A.Allen: Korunk démoni megszállása
Derek Prince: Áldás és átok, Égi háború
Frank és Ida Mae Hammond: Disznók a szalonban
N.T Anderson: A Szabadító
G.Powell: Rázd ki magad a porból
Pálhegyi Ferenc: Gátszakadás
H. Rohrbach: Láthatatlan hatalmasságok
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Űzd el a farkasokat Pásztor!
———————————————
Az utóbbi évszázadban a jó és a rossz félelmetes
harca bontakozott ki előttünk.
Nemcsak a két világháborúra, a diktatúrák embertelenségeire gondolok, hanem arra a sötétségre, ami
sok ember szívében állandósult: a gyűlöletre, a boszszú-vágyra, az öntörvényűségre, a korlátlan hatalom,
és élvezetvágyra, a szeretet hiányára. A Biblia arra
utal, hogy mindezek mögött fel kell ismernünk a gonosz lélek támadását.
A gonosz minden eszközt felhasznál, hogy szívünket elszakítsa Istentől, és ez által az üdvösségtől.
Jó ha időben felismerjük cselvetéseit, és védekezünk
ellene.
Soha nem volt még annyira aktuális Jézus felhívása:
„Virrasszatok és imádkozzatok, nehogy kísértésbe essetek"(Mt 26,41)
Könyvemet azoknak ajánlom, akik szeretnék elérni a lelki szabadságot, és azt az örömöt, ami Isten
szeretetéből fakad.
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A Szentlélekről szóló könyveink:
47. Patti Gallagher: Az új Pünkösd kezdete (A Szentlélek váratlanul, nagy örömet, boldogságot okozva kiáradt a fiatalok egy csoportjára. Mi történt velük? Személyes beszámolók a Szentlélek
megtapasztalásáról.)
48. Kilian McDonnell & George T. Montague: Szítsátok fel a
lángot! (A Szentlélek kiáradása az első keresztények központi
élménye volt. Erről ad rövid áttekintést a szerző az egyházatyák
írásaiból.)
54. Bob Bedard: Merre tovább, Uram? (Őszinte fölmérés a karizmatikus megújulás hibáiról és értékeiről. A szerző a kanadai karizmatikus csoport pap-vezetője.)
60. Rev. Robert de Grandis: Új bevezetés a karizmatikus megújulásba (Rövid áttekintés a karizmatikus megújulás jellegzetes
vonásairól a püspöki bizottság által kiadott tanulmány alapján.)
62. Rev. Robert de Grandis, S.S.J.: Jöjj utánam! (Bátorítást nyújt
a Szentlélektől kapott karizmák kibontakoztatásához az Egyház
javára – imacsoportok részére ajánljuk.)
64. Pat Collins C.M.: Érlelődés a Lélekben (Ötletes tanácsokat ad a
karizmatikus megújulással kapcsolatban felvetődő kérdésekre.)
67. J.D. Ancilotti & M. tiraboschi: Bevezetés a Lélekben való
életbe (Munkafüzet, az Élet a Lélekben szeminárium folytatásaként használható egyénileg, csoportosan.)
78. Ken Wilson & Dave Mangan: Élet a Lélekben gyermekeitek
számára (6-12 éves gyermekek szülei részére ad útmutatást, hogyan vezessék őket élő hitre, a Szentlélek megtapasztalására. Felhasználható szemináriumokon, ifjúsági programokon.)
97. Béky Gellért: A Szeretet Lelke (A szerző jezsuita atya megvilágítja a Szentlélek szerepét mindennapi életünkben. Bérmálkozási
előkészületre is ajánljuk.)
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A gyógyításról szóló könyveink:
10. M. Linn, D. Linn & S. Fabricant: Imaszeminárium az élet
sebeinek gyógyítására (Hogyan gyógyulnak meg lelki sérüléseink imádság és hit által. Egyénileg és csoportosan is használható.)
42. M. Linn, D. Linn & S. Fabricant: Életünk nyolc szakaszának
gyógyítása (Gyümölcsöző módon ötvözi a modern pszichológiát
a keresztény életszemlélettel és a gyógyító ima gyakorlati alkalmazásával.)
89. Mary Usha nővér: A gyógyulás rejtett forrásai (Jézus utat
mutat a belső gyógyuláson keresztül a megsebzett, összetört világnak, amely békét keres, amely szabadságot és maradandó
örömöt szomjaz.)
93. Katona István: Gyógyító lelkigyakorlat (Jézus a legmélyebb
belső sérüléseinket is meg akarja gyógyítani. Ezen az úton vezet a
lelkigyakorlat a tíz hét alatt. Egyénileg is végezhető.)
99. Mary Usha: Adj időt a gyógyulásnak! (8 napra felosztott tanítások a belső gyógyulás és a pszichológia összefüggéseiről.)
107. Robert DeGrandis S.S.J. A gyógyító szolgálat kézikönyve
világiak számára (Sok szenvedő ember nem talál keresztényeket, akik imádkoznának értük!)
109. Francis Macnutt: Erő a gyógyításhoz (A szerző a gyógyító
szolgálatban nyert újabb tapasztalatairól ír. Bátorít: Isten meg
akar gyógyítani!)
110. Barbara Leahy Shlemon: A válás sebeinek gyógyítása (Lelki
vezetés a belső gyógyuláshoz – a szerző saját tanúságtétele alapján.)
116. Francis Macnutt: A gyógyítás imája – gyógyító imádság a
családban (Bátorítást kapunk arra, hogy imádkozzunk egymás
gyógyulásáért – a családban is.)
118. Merlin Carothers: Mi jár az eszemben? – A gondolatok harca
(Ha valaki elhatározza, hogy Jézust fogja követni, meg kell tanulnia úgy gondolkodni, mint Ő.)
120. Dr. Kenneth McAll: A családfa gyógyítása (A világhírű angol
pszicháter tapasztalatai és lebilincselően érdekes esetei az ima
fontosságáról és hatékonyságáról elhunyt őseinkre és a hozzájuk
fűződő kötelékeinkre vonatkozóan.)
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122. Robert DeGrandis: Nemzedékek gyógyítása (A családfa gyógyításához szervesen kapcsolódó könyv Grandis atya tapasztalatairól a nemzedéken keresztül átöröklődő bűnös szokásokról, betegségekről és kötelékekről, amelyek többnyire csodálatosan
gyógyíthatók az értük ajánlott szentmise, illetve gyógyító imádság által.)
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ÉLET A LÉLEKBEN
Szeminárium
A Katolikus Karizmatikus Megújulás az elmúlt
kétezer év legdinamikusabb Szentlélek-mozgalma.
Az 1967-ben történt Lélek-áradás (Pittsburg mellett,
február 21) bejárta az egész világot. Azóta több mint
100 millió katolikus szívét érintette meg, 140 országban terjedt el. A Szentléleknek ezt a csodáját a
közös ima által, a nyolc-hetes szeminárium folyamán tapasztalhatjuk meg. Ezen a nyolc-hetes lelkigyakorlaton a résztvevők megismerkednek a Bibliával (mint Isten szeretet-üzenetével), a Jézussal való
kapcsolat, és a testvéri közösség fontosságával. Ezen
kívül felismerik, hogy a Szentlélek-adta karizmákkal
meghívást kaptak az Egyház építésére.
Mit ad Neked a Szentlélek-szeminárium? A hit
elevenségét, a Jézussal való élet örömét, Isten szeretetének megtapasztalását, és azt a méltóságot, hogy
fontos szereped van az Egyházban. Isten személyesen Téged hívott, hogy építsd fel az Ő Országát itt a
földön.
Kívánom, hogy ezekben a nehéz történelmi időkben minden keresztény megerősödjön hitében és az
Úrral való szeretet-kapcsolat járja át hétköznapjait.
Katona István
atya
300,-Ft
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