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Egy Ember Felfedezi Elődei Bűneit

   Amikor mi az Igét tanulmányoztuk megértettük a törvényt,  annak hatását az emberre és az átok 
kapcsolódását  a  törvényhez.  Ez  hozza az  Atyák bűneit  le  a  harmadik  és  negyedik generációra,  ami 
százhúsz és százhatvan év.
   Elkezdtünk folyamodni Istenhez bűnbocsánatért és kértük bocsássa meg a mi atyáink és elődeink 
bűneit.
Ez egy lényeges felfedezés volt az eredményes szabadulás érdekében a bűnöktől és átkoktól, amiket 
örököltünk. Ezek meg vannak írva az Ó Testamentumban utalásul azoknak, akik keresik a szabadulást az 
elődeik bűneiktől és átkaiktól. Elkezdtük kiaknázni ezt a lehetőséget és egy olyan helyzetbe kerültünk, 
amire soha sem mertünk volna gondolni és senki sem mondott nekünk.
   Minden bűn és törvénytelen cselekedet az Isten vagy egy másik ember felé egy alapvető, egyenlő 
következménnyel járt, amit a törvény mondott ki. pld. "Szemet szemért, fogat fogért..."  2.MÓZ.21:24, 3 
MÓZ.24:20, 5MÓZ.19:21. Ez jön bizonnyal arra, aki elkövette a törvényellenes cselekedetet, vagy az ö 
leszármazottaira. Az egyedüli mód, hogy    elkerüljük a törvény büntetését abban rejlik, hogy kérjük az 
Úr Jézus Krisztus vére mossa el azokat a konkrét átkokat. A következő bizonyság erre mutat rá.

   Az én apám úgy kereste kenyerét, hogy vett és eladott sörözőket, bárokat. Sokakat becsapott mikor 
telkekkel és házakkal kereskedett. Azt vettem észre, akár hol laktam, mindig végtelen sok problémám 
volt a tulajdonosokkal. Az mindig arra kényszerített,  hogy költöznöm kellett újra meg újra akaratom 
ellenére, mert a problémákban nem találtam megoldást.
   Házasságunk első öt évében volt egy tucat lakhelyünk. Abban az időben azt gondoltuk, talán Isten 
tanítani akar valamire vagy növelni a hitünket a nyomorúság által. Ámbár hűségesen adtuk a tizedet, és 
igyekeztünk minden erőnkből, hogy Isten akaratában élhessünk. Nagyon sokat gondolkoztunk azon, hogy 
ezt a visszatérő problémánkat megoldjuk. Ekkor Isten megmutatta, hogy egy átok van rajtam az apám 
bűne miatt, a nem becsületes üzletei miatt. Apám sok embert becsapott a telkek és házak adásvételekor, 
ezért nekem minden lakásügyem problémával lett tele az átkok miatt.
   Amikor kértük Istent, hogy mutassa meg, hol van a baj, megláttuk, hogy a sok zaklatás és probléma az 
átok  egyenes  következménye,  amit  apámtól  örököltem.  Sok  hasonló  problémám  lett  az  által  hogy 
elődeim a rabszolgákkal nagyon rosszul bántak és csaltak a rabszolga kereskedéskor. Ezért én is sok 
zaklatást kaptam másoktól ennek következményeként, megszégyenítést, anyagi nehézséget, és többfajta 
egészségi problémával küszködtem, stb. Világos lett számunkra hogy én azt aratom, amit szüleim és 
nagyszüleim vetettek számomra. Ezeknek a dolgoknak a meglátása és megértése vezetett ahhoz, hogy az 
én életstílusom megváltozzon. Hadd mondjak egy példát: Isten megmutatta, hogy az életstílusom mindig 
tétlenséggel  volt  telve,  és lakóterem mindig nagyon kicsi  volt.  Ahogy visszaemlékeztem ez valóban 
mindig így volt. Néha lakókocsiban laktam, vagy egy szobát béreltem, vagy stúdiót béreltem és abban 
laktam, ami nagyon szűk volt. Mivel nem volt kocsim és nem volt pénzem ezért mindig csak kevés 
barátom volt. Azt vettem észre, hogy mindig ugyan abban a helyzetben vagyok. Az én életem egy elég 
kicsi körre korlátozódott. Mikor imában az Úrral voltam _ megmutatta, hogy ez a körülmény szüleim 
cselekedetei  miatt  van  rajtam  és  ezért  van  az  én  idősebb  féltestvérem  elmegyógyintézetben  és 
mozgássérülten.  Ez lett  rám kényszerítve,  mint egy elsőszülött  a  második házasságból,  és ugyanúgy 
megkaptam mint az első házasság elsőszülöttje. Meg lettem átkozva egy olyan életstílussal, ami kicsi 
területre korlátozódott kevés javakkal.
   Mikor ezt az átkot felismertük és megtörtük magam felett és az én gyermekeim felett a Jézus nevében.  
A mi életünk ezután rohamosan megváltozott és új lehetőségek nyíltak meg számunkra, amire sohasem 
mertünk volna gondolni. Nagyon örültünk, hogy megszabadultunk azoktól az átkoktól, mit szüleink bűn 
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teljes élete hozott számunkra.
   Ez a  példa rámutat  az átokra,  ami kihat igazságosan arra,  aki nem tartja be a törvényt.  Ez nem 
kényszerített  engem,  hogy vétkezzek,  vagy démonikus  dolgokat  tegyek,(mert  sok  másfajta  átok  azt 
okozhatja). Nagy öröm volt számunkra megtapasztalni, hogy elkerülhetjük a törvény büntetését.
   Az ilyenféle átok nagyon sok ember életét befolyásolja, meghatározza és uralja. Az utód ugyanazt 
kapja, amit a szülök okoztak másoknak. Ez nem kényszerít bűnre, de azt arattam a mit szüleim vetettek, 
mert  Isten  igazságos.  Azt  írja  az  Ige  (2.MÓZ.21:24,)  "Szemet  szemért,  fogat  fogért,..." Vajon ezt  a 
megtapasztalást  az  angyalok,  démonok  vagy Isten  irányította  így,  azt  nem tudom.  De  arról  tehetek 
bizonyságot,  hogy  ezek  a  dolgok  akkor  szűntek  meg  az  életemben,  mikor  az  Isten  igazságossága 
találkozott  a  Golgotai  kereszttel.  Emlékszem,  amikor  az  átok  alatt  voltam  nekem  akkor  is  volt 
reménységem,  hitem,  közösségem  Istennel  és  az  emberekkel.  Az  Ige  nyitva  volt  számomra  és 
folyamatosan növekedtem az Úrban. Különböző démonoktól volt szabadulásom az én életem is a helyes 
irányban változott. De csak az átkok eltörlése után jött meg a fordulat a lakásproblémám megoldására.
   Nem tulajdonítok  jelentőséget  az  érzés  és  érzelemnek,  ami  kapcsolódik  a  szabaduláshoz.  Csak 
szigorúan azt figyeltem, hogy a régi életformában történt e változás, és ha igen, akkor bizonyos, hogy 
megtörtént a szabadulás. Én Nagyon örültem az életemben történt változásnak és bízom abban, hogy 
neked is változást fog hozni egy ilyen felismerés.

Dean Andrews által szolgáltatott anyag alapján.
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Átkok a Múltból

   A gonoszság megsokasodásának ellenére a bűn zsoldja még mindig ugyan az. Isten részéről az emberre 
vonatkozó szabály nem változott meg, mert nem történt változás az ő törvényének alkalmazásában sem. 
Ez nagyon egyszerű: ha mi engedelmeskedünk az Úr szavának, elkerüljük a büntetést amit más szóval 
átoknak is nevezhetünk.
   Az áldás egy kívánatos dolog, ami hasznos a számunkra. Az átok pedig ennek az ellenkezője: fájdalmas 
érzést,  megtapasztalást  és büntetést  hoz az életünkbe. A választást  Isten adta az emberiség számára. 
"Lásd, én adok ma élőtökbe áldást és átkot" 5.MÓZ.11:26-28. Nekünk engedelmeskedni kell, hogy mi és 
a mi családunk részese lehessen az áldásnak és előnynek.
   Ugyanezt az Isteni törvényszerűséget láthatjuk a Mózesi törvény előtt élő családok életében is, mint 
ahogy megláthatjuk a mai modern kor embereinél is. Amikor még nem létezett a törvény valóságban 
ugyanúgy érintette őket, mert Isten nem változik. Abban az időben ugyanazok a törvények voltak, így 
ugyanazt a büntetést kapták, és ugyanezek a problémák léteztek, amivel ma is nézünk szembe. Kígyó 
által engedetlenségbe csalva Éva evett a tiltott fának a gyümölcséből, ami az átkot és ítéletet hozott reájuk 
és leszármazottaikra.  Az 1 Móz,3 ban Isten először a Sátánnak eszközével,  a  kígyóval  kezdi:  mivel 
felmagasztalta  magát  Isten  fölé  azáltal,  hogy  megkérdőjelezte  parancsát.  Isten  ezért  megalázta  és 
megátkozta a kígyót. Mert Évát arra vette rá, hogy egyen, ezért rá lett kényszerítve, hogy port kell ennie. 
Mivel Évát lázadásra beszélte rá, meg lett tiltva számára a beszélgetés lehetősége az emberrel.
   Éva mint Isten gyermeke fájdalmat okozott Istennek, ennél fogva Évának is fájdalmat fognak okozni 
gyermekei, akik majd születnek. Az ő bűne vezetett a fizikai halálhoz, ezért arra lett kényszerítve, hogy 
viselje terhét a szaporodásnak és pótolja azt, aminek meg kell halnia. Mivel egymaga csinálta a döntést az 
Isten elleni lázadásra, ennélfogva ezután az ő vágya és akarata a férje függősége alá lett helyezve.
   Amikor  Ádám evett  Isten  tiltó  parancsa  ellenére,  arra  lett  kényszerítve,  hogy ezután  fáradtságos 
munkával egye kenyerét. Isten kertje megfertőztetett az ő bűnükkel, ezért az ő kertjük is teremjen tövist 
és bogáncskórót. Ádám ette a tiltott gyümölcsöt, ezután majd a föld gyümölcsét kell ennie, ami könnyen 
jött lopás által,  azért most verejtékkel kell megdolgozni. Ádám nem becsülte és értékelte az Istenből 
eredő életet, ezért az átok következményeként Istentől elválasztott életet kell élnie, ami értéktelen, mint a 
földnek pora, amivé válik a test a halál által. Az átkok legtöbbje mit Isten mondott ki, az kapcsolódik az 
ételhez és az ahhoz fűződő dolgokhoz. Isten precízséggel úgy szabta ki a büntetést, hogy megtanulják 
pontosan  tettük  következményét.  Minden  egyes  pontban  az  ő  saját  orvosságukból  kaptak.  Ádámék 
lázadása  fájdalmat  és  csalódást  okozott  Istennek,  az  átok  következményeként  majd  ők  is  fognak 
részesülni ezekben. Hogy tudják és érezzék át azt a fájdalmat, mit ők okoztak bűnük által az Atyának. 
Ádám leszármazottainak életén keresztül egy másik törvényszerűséget is megláthatunk az Igében, hogy 
egy gyermek szenved és viseli a szülő bűnét.
   "Ne imádd,  és  ne  tiszteld  azokat,  mert  én az  Úr a  te  Istened,  féltőn  szerető  Isten  vagyok,  a  ki  
megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyed íziglen, akik engem gyűlölnek.
    De irgalmasságot cselekszem ezer íziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat  
megtartják." 2 MÓZ.20:5,6.
   Ádám fiainak életén keresztül láthatjuk, hogy viselik a szüleik bűnének következményét. Mind a két 
gyermeknek, Káinnak Ábelnek orcájuk verejtékével kellett dolgozni a megélhetésért. Káin a lázadást és 
tiszteletlenséget  örökölte  szüleiktől  és  ezt  az  ő  áldozatánál  ki  is  nyilvánította.  Ezáltal  olyan indulat 
lakozott benne, ami őt később testvére gyilkolására vitte.
   Káin  leszármazottai  nagyon  jól  tükrözik  a  testnek  cselekedeteit,  beleértve  a  többnejűséget  és  a 
gyilkosságot Lámekh életében. Nagyon jól bemutatja Káin családfája azt a törvényszerűséget, mit Dávid 
is meglátott az ő saját életében. 
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   Ez az az ítélet, amit a gyerekek örökölnek az átok törvényszerűsége által és ezért mondja az Ige:  " 
Hogy miképpen uralkodott a bűn a halálra,..   Mert amiképpen Ádámban mindnyájan meghalnak,... "  
Ádám bűne mindnyájunkra kihatott, de ne feledd azt hogy Ádám engedetlensége Káint sújtotta nagyobb 
mértékben és a büntetés nagyobb részét is neki kellet viselni. Ez nem véletlenül történt így, hanem Isten 
igazságos ítéletének következménye volt, Ez az igazságos ítélet húzódik végig a korszakokon mind e mai 
napig. Ádámra, mint Isten legidősebb fia a földön, Istennek a legjobb terve volt elkészítve, de Ádám 
lázadása ezt megváltoztatta. Mint első szülött bűnével fájdalmat okozott az Atyának, de az ő elsőszülött 
fia  ugyan  úgy fájdalmat  okozott  neki  és  megismerte,  megtapasztalta  az  atyai  szív  fájdalmát.  Ez  a 
tökéletes igazság lett nyilvánvaló így a törvény nem szenvedett sérelmet.   
   Hogy Istennek tökéletes akarata és terve végbemenjen a földön, egy új magot kellet támasztania, aki 
mentes a törvény ítéletétől amelyben Káin részesült. Isten egy új fiúval áldotta meg Ádámot és Évát, kit 
Séthnek hívtak. És őrajta keresztül jött Noé. Egy igaz ember, kit Isten kedvelt és általa mentette meg az 
emberiséget, hogy az özönvizet átélték.
   Az átok, amelyben Ádám részesült befolyásolta fiait többféleképen. ők megkapták a lázadás átkát és 
egy lázadó természetet örököltek, és a  törvény büntetése őket is sújtotta, ez a törvényszerűség lépett az 
életükbe. Mintha az Úr azt mondta volna " Ha te ezt ennyire szereted, hogy szereted majd a gyermekeid  
életében " Isten nagyon szereti az embert, de gyűlöli a bűnt, ami megsemmisíti az embert. Ezért mondja 
és figyelmezteti az embert " Amit te vetsz, majd a te gyermekeid fogják azt aratni " 
   Sokszor mi még akkor is megteszünk dolgokat, ha tudjuk milyen következménnyel jár, de milyen lesz a 
hozzáállásunk, ha majd gyermekeink szenvednek meg  érte. Vajon akkor is olyan könnyen megtennénk? 
Talán ez majd elgondolkoztat
   1 Mózes,9:18-28.
   " Valának pedig Noé fiai, kik a bárkából kijöttek vala: Sém és Khám és Jáfet. Khám pedig Kánaánnak  
atyja.
   Ezek hárman Noé fiai s ezektől népesedék meg az egész föld.
   Noé pedig földművelő kezdék lenni, és szőlőt ültette.
   És ivék a borból és megrészegedék és meztelen vala sátra közepén.
   Khám pedig,  Kanaánnak atyja,  meglátja  az  ő atyjának meztelenségét,  és  hírül  adá küntlevö két  
testvérének.
   Akkor Sém és Jáfet ruhát ragadván, azt mindketten vállokra veték, és háttal menve takarták be atyjuk  
mezítelenségét, és arczczal hátra meg sem látták atyjuk mezítelenségét.
   Hogy felserkene Noé mámorából, és megtudá a mit vele az ő kisebbik fia cselekedett vala.
   Monda , Átkozott Kanaán! Szolgák szolgája legyen atyjafiai közt.
   Azután monda, Áldott az Úr, Sémnek Istene, neki légyen szolgája Kanaán! 
   Terjessze ki Isten Jáfetet, lakozzék Sémnek sátraiban, legyen néki szolgája Kanaán!
   Éle pedig Noé az özönvíz után háromszáz ötven esztendeig.
    
   Noé meztelenségét nem lett volna szabad fiainak látni, ezt nagyon jól szemlélteti a másik két fia, 
amikor közelednek atyjukhoz, hogy betakarják. Ők érezték a dolog súlyát, komolyságát. Khám, mikor 
felfedte  atyja  állapotát  rohant,  hogy  közölje  testvéreivel.  Az  ő  cselekedetével  áthágta  Isten  íratlan 
törvényét. Lehetséges, itt több történt, mint csak meglátta atyja nemi szervét, a szigorú büntetésből ítélve 
amiben Khám részesült.
   A Mózesi törvényben egy külön meghatározott átok lett kimondva arra a személyre, aki látja az ő 
atyjának szemérmét. Noé azonnal megátkozta Khámot mikor felismerte, amit fia tett. De ne feledd el, 
hogy Khám volt a bűnös és fia Kanaán kapta a büntetést.
   Khámnak a  bűne egyértelműen kapcsolódik  a  szexuális  káoszhoz,  perverzitáshoz,  és  a  szexuális 
eltorzultsághoz. Mert ez az átok lett tovább adva Kanaának. Mert Khám látta Noé nemi szervét, ezért 
Khám fia Kanaán viselte a büntetés nagyobb súlyát. Ezért kellett neki szolgálnia testvéreit. (vers,25-26). 
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   Ennek az átoknak megvalósulása nagyon jól látható egy kicsivel később, Kanaánnak leszármazottainál, 
kik híresek voltak törvénytelenségükről, és szexuális eltorzultságaikról, perverzitásukról. Azon a földön, 
ahol ök. letelepedtek úgy elfajult a cselekedeteik, hogy az lett a következménye, hogy Istennek el kellett 
pusztítani  Sodomát  és  Gomorát,  Kánaán  két  nagy  városát.   Kanaánnak  leszármazottai  annyira 
szexualitással  és  bálványimádással  teljes  életet  éltek,  hogy  Isten  azt  hagyta  meg  Izráelnek,  hogy 
pusztítsák ki őket, mikor bemennek az ígéret földjére.
   A másik két fiú Shém és Jáfet nagy nemzetté nőtt, és anyagi jóléttel bírt. A jelenvaló időben az ő 
leszármazottai népesítik be Európát és a Földközi tengertől az Indiai Óceánig. Ez a dolog feltételez egy 
pár érdekes kérdést: A gyerekek sikere vagy sikertelensége azon múlik, hogy a szülők, hogyan nevelik 
gyermeküket, vagy azon, hogy milyen a környezet körülöttük, vagy a véletlen, hogyan alakítja a dolgokat 
körülöttük?  A válasz  az,  hogy  egyik  sem  a  fentiek  közül,  hanem  betöltése  annak  az  íratlan  igaz 
törvénynek, amit maga Isten léptetett életbe miután az embert teremtette. Az Úr Jézus Krisztus maga tesz 
bizonyságot, hogy még az örökkévalóságban sem múlik el az az íratlan törvény.
   Talán az egyik legnagyobb és legtisztábban megörökített családi történet a bibliában Ábrahám és az ő 
családjának  története.  Isten  megígérte  neki,  hogy nagy nemzetté  fogja  tenni.  Ábrahám beleegyezett 
feleségének tervébe,  hogy a szolgálóval  Hágárral  háljon gyermeknemzés céljából.  Így született  meg 
Ismáel  Ábrahám  legidősebb  fia,  annak  következményeként,  hogy  emberileg  akarták  Isten  tervét 
megvalósítani.  Istennek  az  volt  a  terve,  hogy  egy  csodagyermekkel  ajándékozza  meg  őket.  Ismáel 
születése miatt Isten nem másította meg tervét, ígéretét mindazáltal Ábrahám fegyelmezetlen cselekedete 
sok problémának lett okozója Izsák és az ő gyerekei számára. Mert Ábrahám elsőszülöttje a "test által" 
lett a következő generáció első szülöttje mind a "test" szülöttjei lettek. Ezért Isten előtt elvetettek voltak. 
(Ézsau és Ruben). Ábrahám ellopta Ismáel elsőszülöttségi jogát. Amely Isten íratlan törvénye volt az 
elsőszülött számára. Ennek következményeként három generáción keresztül az elsőszülött el lett vetve, 
(Ézsau - Ruben - Manassé). Az ő cselekedete által Ábrahám kényszerítette Isten első szülöttnek járó 
áldását a fiatalabbik gyermek számára. Ezért a fiatalabbak örökölték az áldást, (Izsák - Jákob - Benjamin 
- Efraim). Ábrahám és Sára mivel jogtalanságot és törvénytelenséget követtek el Hágáron, annak Ismáel 
is  viselte  következményét.  Később  Hágárt  úgy  kezelték  mint  egy  prostituáltat,  és  fiával  együtt 
elkergették.  Sára  cselekedete  problémát  okozott  az  utódok életében is.  Mivel  Ábrahám úgy kezelte 
Hágárt mint egy prostituáltat, később Jákob és Júda is prostitúcióba keveredett. Lea és Dina úgy lett 
kezelve  szintén,  mint  egy prostituált.  Mivel  Sára  többnejűséget  hozott  a  családba,  többnejűség  lett 
kényszerítve a leszármazottakra. Sára űzte el Ismáelt, és az unoka Jákob is elűzetésbe került, Rebeka 
terve  által.  Sára,  a  kedvelt  feleség  a  kisebbik  fiúnak  Izsáknak  kedvezett  Ismáellel  szemben.  Az 
elkövetkező  generációban  a  kedvelt  feleség  a  kisebbik  fiúnak  kedvezett  az  idősebbel  szemben, 
mindaddig, míg a fiatalabb fiú Benjamin születése a kedvelt feleségnek Ráhelnek halálát okozza.
   József élete mutatja a következményét az előző generációk hibáinak, mikor a jó és a gonosz közül a 
gonoszat  választották  a  nagyszülők.  József  bátyjainak  összeesküvése  és  Isten  áldása  nagyon  jól 
kidomborodik  a  történetben.  Jákob  féltékenysége  és  gyűlölete  Ézsauval  szemben  arra  vitte,  hogy 
hazudjon atyjának Izsáknak, hogy megkapja az elsőszülöttségi áldást. Jákob is azt kapta fiaitól, mikor fiai 
azt hazudták, hogy vad tépte szét, pedig rabszolgának adták el testvérei. Jákob cselekedete kényszerítette 
őt, hogy elhagyja otthonát és ezáltal fájdalmat okozott atyjának. Az ő fiai is ezt tették vele Józsefen 
keresztül. Júda okozta Jákobnak József elvesztését és fájdalmat az atyai szívnek. Később Júda ugyanazt 
kapta vissza.
  Ábrahám és Lót azonos bálványimádó környezetből  jöttek ki ami számukra is megteremte gyümölcsét, 
amit mi most könnyen láthatunk és megérthetünk. 
A saját vagy elődeik életében volt valami, ami miatt őket is ez a dolog követte. PLD. Nagy lehet a 
valószínűsége annak, hogy szexuális  tisztátalanság volt az okozója, hogy Ábrahám és Izsák felesége 
meddők voltak. Nagy a valószínűség, hogy bálványimádás volt az okozója a nagy éhségnek, ami a földet 
sújtotta, Ábrahám, Izsák, Jákob és József idejében.
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  A múltból  hátramaradt  szexuális  perverzitás  lehetett  az  okozója,  ami  kényszerítette  Lótót,  hogy 
Sodomában  lakjon.  Igazán  neki  rossz  volt  látni  és  bántotta  őt  Sodoma  lakóinak  bűne,  és  eltorzult 
homoszexuális  életük.  Vérfertőzés  az  ősöknél  és  azon  keresztül  örökölt  démonok  jelenléte  a  lányai 
életében vitték őket arra,  hogy apjukkal háljanak gyermeknemzés céljából.  1.Móz.19-38, ig. Ezekből 
támadott két nemzet, kik később Istentől elfordultak és gyűlölték Istent és az ő népét. Jákobra rá lett 
kényszerítve  a  többnejűség,  Lótra  rá  lett  kényszerítve  a  vérfertőzés,  mit  láthatunk  újra,  hogy amit 
régebben  a  szülők  örömmel  tettek,  az  most  a  gyermekre  ebben  az  esetben  az  idős  Lótra  rá  lett 
kényszerítve. Nagyon sok hasonlóságot láthatunk Ábrahám, Izsák, Jákob, és a többiek életében, ami segít 
megérteni ezt a íratlan törvényszerűséget. Láthatjuk a kút problémát Ábrahám és Izsák életében, ami arra 
enged következtetni, hogy Ábrahám szülei vagy nagyszülei valakitől erőszakkal kisajátítottak egy kutat, 
ami nem az ő tulajdonuk volt. De még jobban láthatunk egy másik példát, ami jól példázza az öröklődést 
és a problémának ismétlődését. Ábrahám, Izsák, Jákob hazugsággal próbálta megvédeni magát. (attól 
féltek, hogy megölik őket feleségeikért). Ábrahám ezt kétszer tette és Izsák szintén ezt tette ugyan azzal a 
királlyal.  Mindegyik  generáció  ugyanabban  a  szituációban,  ugyanazzal  a  félelemmel  nézett  szembe. 
Gondolod ez csupán csak a véletlen műve.
   Csak egyedül Isten tudja pontosan, hogy mi történt a múltban az ősök életében ami ezt a folyamatot  
elindította. Lehet, hogy Ábrahám maga okozta ezt, még mielőtt Isten elhívta.
   De te emlékezz arra, hogy a minimális büntetés a harmadik generációnál fejeződik be!
   Az első alkalom után Ábrahám kapott kártérítést, amire ő nem is mert gondolni, mert attól félt, hogy 
megölik majd és elveszik feleségét szépsége miatt.  Mikor mi erre az íratlan törvényszerűségre nézünk 
sokszor csak a negatív oldalát látjuk, de ez az alapvető igazság mind a két irányba dolgozhat. Amint 
látjuk,  Ábrahám utódai  áldásban részesültek  azért,  mert  Isten  előtt  kedves  volt  Ábrahám hite.  Mert 
Ábrahám kiszabadította  Lótot  a  fogságból,  ezért  az  ő  leszármazottai  is  kimenekedtek  az  egyiptomi 
fogságból. Ábrahám bőségesen adott ezért az ő leszármazottjai is bőségben részesültek az éhség idején. 
Ábrahám hűséges hittel szerette Istent, ezért az ő leszármazottai is ragaszkodtak Istenhez. Ábrahám fel 
akarta áldozni fiát Istennek, (mert úgy ragaszkodott Istenhez), ezért Isten is feláldozta az ő egyszülött fiát 
Ábrahám leszármazottai előnyére és javára.
   Láthatjuk azt, hogy áldásban részesülnek mindazok, akik indokolatlanul szenvednek. Ezt nagyon jól 
tükrözi József példája. ő türelmesen elviselte a büntetést pedig a bűnt el sem követte. Ez kedves volt 
Istennél és ezért Isten felmagasztalta őt, mert mikor abban a pozícióban volt, nem élt vissza hatalmával. 
Lót története jól példázza, hogy neki azt kellet aratni, amit az ősök vetettek, jóllehet ő megőrizte magát a 
bűntől, ami őt körülvette. Ezért Isten kimentette őt abból a városból. Ott nem lehetett nagyobb jutalom, 
mint Isten jóváhagyása, hogy kimentette őket a veszedelemből. 
   Másokért szenvedni, vagy türelmesen szenvedni Krisztusért, nagy jutalmat rejt magában. Mi ezt jól 
láthatjuk Krisztus példájában.
   A Mózesi  törvényben  nagyon  tisztán  láthatjuk,  hogy  Isten  nagy  hangsúlyt  helyez  az  emberi 
megnyilvánulásra és viselkedésre. Isten nagyon határozottan tudatja a néppel a jót és a gonoszt, és tudatja 
a  következményeket  is  ha  azt  teszik.  Az  is  tudatva  van,  hogy  kell  Istent  igazán  szeretni  és  az 
embertársainkat. Ez a törvényszerűség most is életben van, mert az Úr Jézus nem azért jött, hogy eltörölje 
a törvényt, hanem, hogy betöltse, jól lehet a törvény által egy ember sem igazul meg.
   Bizonyos bűnök hoztak bizonyos büntetéseket, vagy átkokat, amik tisztán láthatók vagy megérthetők az 
Igéből. 5.Móz,28, vagy 3.Móz,18-21  részig. Más részei az Ó Szövetségnek tisztán rámutatnak arra, mi 
lesz a következménye a bűnnek és az engedetlenségnek, még ha a következményt nem is nevezi átoknak. 
A példabeszédek nagyon sok információval rendelkeznek arra nézve, hogy különböző bűnöknek milyen 
következményei lesznek. A Biblia nagy emberei rájöttek arra, hogy a törvényt be kell tölteni. Mózes nem 
dicsőítette  meg az Urat cselekedetével,  ezért  nem mehetett  be az ígéret földjére.  Dávidnak meg lett 
mondva, hogy a fegyver nem távozik el soha az ő házából, mert megutálta az Urat az által, hogy a Hitteus 
Uriást fegyverrel ölte meg azért, hogy feleségét magának megszerezze.2.Sámu,12.9-10.
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   A büntetést, vagy az átkot nem lehetett elkerülni, az mindig bekövetkezett. Abban az időben nem volt 
lehetőség a büntetés elkerülésére, vagy nem lehetett kibújni a törvény alól, jóllehet meg volt a lehetőség a 
bűnbocsánatra és a helyreállításra, Dávid maga tesz erről bizonyságot.
   Elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bűnüket. Szela.  Zsolt.85.3, 

   Isten megbocsátott Mózesnek, de az nem mentesítette fel a büntetés alól. Dávidnak is megbocsátott 
Isten, de a büntetés végig vonult a családján.
   
   Az Úr késedelmes a haragra, nagy írgalmaságú, megbocsát hamisságot és vétket, de a bűnöst nem  
hagyja  büntetlenül,  megbünteti  az  atyák  álnokságait  a  fiakban  harmad  és  negyedíziglen.  
4.Móz,14:18.

   Gondoljál most egy apára, aki figyelmezteti az ő fiát, hogy ha te ezt és ezt megteszed, meg leszel  
büntetve. Mikor a fiú engedetlen, az apa odahívja fiát, ki bocsánatot kér, és az apa meg is bocsát neki, de 
a büntetést meg kell, hogy kapja mert azt ő megígérte.
   Ha az apa nem tartja meg a szavát, elveszíti szavahihetőségét, és tekintélye csorbát szenved.  Az apa 
megbünteti fiát, hogy bebizonyítsa fiának, hogy megbocsátott. 
   Az első  átok  mit  Ádám és  Éva szerzett,  veszedelmet  hozott  a  földre  amint  azt  látjuk.     Isten 
megbüntette és meg is fogja büntetni a bűnt és megjutalmazza a hitet és az igazságot.  
   Az Újszövetség ígéretei  a büntetéssel kapcsolatban nem különböznek az Ó Szövetségével.  Hadd 
mutassak egy pár példát.
   
   Nyomorúság és ínség minden gonoszt cselekedő ember lelkének,  zsidónak először meg görögnek.  
Dicsőség pedig, tisztesség és békeség minden jót cselekedőnek, zsidónak először meg görögnek.
   Mert nincsen Isten előtt személyválogatás.                Roma.2.9-11.
   
   Ne  tévelyegjetek,  mert  Isten  nem  csúfoltatik  meg,  mert  amit  vet  az  ember  azt  aratja  is  
Gal,6:7
   
   Tudván,  hogy  kiki  a  mi  jót  cselekszik,  azt  veendi  az  Úrtól,  akár  szolga  légyen,  akár  szabados.  
Eféz.6:8.

   
   Jézus azt mondta a Máté.18.ban, hogy ha nem bocsátunk meg, akkor ő átenged a hóhérok kezébe. 
Nagyon  jól  meg  lehet  érteni  az  igéből,  hogy  ha  irgalmasok  vagyunk  másokkal  szemben,  mi  is 
irgalmasságban részesülünk. Ha rosszul bánunk másokkal, velünk is rosszul bánnak. A ki ad, annak is 
adatik. Gondolom te is látod az ARANY SZABÁLYT ami így hangzik,  

   Ahogy te bánsz másokkal veled is úgy fognak bánni. Mert előbb, vagy utóbb veled is azt fogják tenni,  
vagy a te gyermekeddel a mit te tettél másokkal.  
   
   Ez a törvény nem csak egyénekre vonatkozik, hanem csoportokra, üzletekre – gyárakra, országokra és 
nemzetekre. A felsoroltak közül a jogilag odatartozók abban részesülnek, azt aratják majd, amit az elődök 
vetettek.  Bosszú bosszút  szül  és  erőszak  erőszakot  szül.  Ha egy nemzet  bálványimádásban van,  az 
eredmény éhség, szegénység, járvány, kétségbeesés, az egész nemzet számára. Erőszak erőszakhoz vezet.

   Ha valaki fogságba visz mást, ő is fogságba megy, ha valaki fegyverrel öl, fegyverrel kell annak is  
megöletni. 
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                       Jelen,13:10. 
   
   Itt van a szentek békességes tűrése és hite. Körülöttünk láthatjuk, hogy az átkok menyire valóságosak és 
mivel az emberek nem akarnak bűnükből megtérni,  ezért egyre mélyebbre süllyednek a végzetbe és 
pusztulásban.

    A föld megfertőztetett lakosai alatt, mert áthágták a törvényeket, a rendelést megszegték, megtörték az  
örök szövetséget.
   Ezért átok emészti meg a földet, és lakolnak a rajta lakók; ezért megégnek a földnek lakói, és kevés  
ember marad meg. 
                          Ésaiás,24;5,6.
   
   Ha figyeljük a személyeken a törvény átkának beteljesülését, vagy nemzeteken, akkor nem hagyhatjuk 
figyelmen kívül az ördögöt, aki az    ellensége Istennek és embernek, aki a veszedelembe megy, mert 
legyőzött ellenség.  Mi most tisztán láthatjuk az ördög lényegét, célját. Ez úgy néz ki, hogy az ember  
kiszolgáltatottja lett a sátánnak a bűn által, és egymás meg nem becsülése által megnyitotta az ajtót az 
ördög előtt. Így lett ő Istennek kezében egy eszköz, hogy a laza csavarok nyilvánvalókká legyenek. Sátán 
csak annyira tud az éltünkben munkálkodni, amennyi helyet engedünk számára. 
   
   Miképpen a madár elmegy és a fecske elrepül, azonképpen az ok nélkül való átok nem száll az emberre.  
Példabeszédek,26;2.

   Sajnálatos módon a nemzetek és a személyek múltjában nagyon sok az ok az átkok számára.  Lehet,  
hogy mi  most  vigyázunk,  de  valószínű  elődeink  nem vigyáztak  erre.  Ma  itt  Amerikában  szemmel 
láthatóan  észre  lehet  venni,  hogy  az  átok  hogy  növekszik  az  emberek  életében,  és  mindegyike 
felfedezhető látható a valóságban.
   A történelem folyamán láthatjuk, hogy a rabszolgaság által elkövetett bűn lett az indító oka a hamarosan 
bekövetkezett  háborúnak. A múlt  bűnei  következményeként  vált  a mai  társadalom egy  kábítószeres 
társadalommá.  A hatvanas évek hippik mozgalma és   lázadása vezetett a ma felszínre jövő erőszakkal 
teljes ponkok eljövetelére. Ez az akkori dolgok átkának gyümölcse. Sátán és az ő csatlós szolgái Isten 
végső megsemmisítése előtt állnak. Meg van a joguk arra, hogy bemenjenek azon az ajtón, amit a bűn 
nyitott  számukra,  de csak olyan messzire  mehetnek, amit Isten kegyelme megenged számukra,  mint 
láthatjuk azt Izráel  történetében.  Isten volt  az ki megengedte,  hogy idegen nemzetek leigázzák az ő 
választott népét. Isten látta őket Egyiptomban, vagy Babilonban. ő irányította azokat, hogy azt tegyék 
Izráellel. Ők eszközei voltak Istennek.
   Mindegyik esetben, mikor Isten ítélete volt Izráelen, az ítéletvégrehajtó végezte gonosz szolgálatát és ez 
azért volt, mert az emberek tudatosan vétkeztek. És így van ez a mi életünkben is a mai időben. Ha mi 
vétkezünk, hamarosan várhatjuk az ítéletvégrehajtót, hogy tegye szolgálatát. Hasonlóan mikor a kutya az 
ajtó előtt fekszik és várja, hogy az ajtó kinyíljon. Vagy az oroszlán ki keresi, kit nyeljen el. Sátán és az ő  
démonjai figyelik, hogy a törvény be legyen tartva.  
   Istennek angyalai pedig figyelik, kit áldjanak. ők a törvény másik oldalán dolgoznak, hogy aki betartja 
a törvényt azok meg legyenek áldva. ők kedvező körülményeket alkotnak, örömöt, védelmet adnak és 
kijelentéseket, hogy Isten gyermekei számára kikeljen az a mag, a mit elvetettek. 
   Minden szó, minden cselekedet, minden vágy vagy gondolat előbb vagy utóbb következménnyel lesz 
életünkre. Isten átlátja, ellenőrzi és nyilvántartja ezt a komplikált tervet. Minden az ő igazságos törvényén 
és  törvényszerűségén  nyugszik.  A  törvény  még  mindig  kihat  a  megtért  vagy  meg  nem  tért 
törvényszegőre. Aki áthágja a törvényt megkapja az érte járó büntetést.  
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   A különbség a törvény és a mostani idő között  az, hogy ha vétkezünk elkerülhetjük a biztos büntetést  
az Úr Jézus Krisztus munkáján keresztül   Az ő kifolyt vére által kaptunk bűnbocsánatot. Az ő sebeiben 
gyógyultunk meg. Ő szegénnyé lett, hogy mi gazdagok legyünk. Ő váltott meg a törvény átkától, átokká 
lett érettem és teérted, az ellenünk szóló kézírást odaszegezte a keresztfára. 
   Talán ezt az utolsó részt értékeljük és használjuk a legkevésbé, pedig az egyik legnagyobb kincs ebben 
rejlik. Ő önszántából a mi bűnünk büntetését magára vette, minden létező bűn átkát és következményét. 
Az ő halála teljesen kielégítette az igazságos Isten szent törvényét.
   Az átok Évának így hangzott, fájdalommal szülsz magzatokat és Jézus volt a fájdalmak férfi a, és ő 
fájdalmon keresztül szülte meg gyermekeit. Éva alá lett rendelve férjének, és az Jézus engedelmes volt a 
halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Évának többszörös fogamzáson keresztül kellet gondoskodni 
az életről, hogy ellensúlyozva legyen a halál. Jézus Krisztus halálán keresztül pedig meg kaptuk az életet. 
Önfelemelkedettség  okozott  lázadást,  Jézus  pedig  önmagát  megalázta.  Ádámnak  a  föld  tövist  és 
bogáncsot termet, Jézus pedig maga viselte a töviskoronát. Ádám arra lett ítélve, hogy izzadjon, Jézus 
pedig vért izzadt mikor a gecsemáné kertben imádkozott. Jézus Krisztus asszony által született, hogy 
minden lehetséges átoknak részese legyen. Az ő megaláztatása és borzalmas szenvedése ellenére sem 
vétkezett és tökéletesen betöltötte a törvényt és ezáltal Isten megelégedett.

   Mert lelke szenvedése folytán látni fog, és megelégszik, ismeretével igaz szolgám sokakat megigazít, és  
vétkeiket ő viseli. 
                         Ésaiás.53;11.

   Jézus azt mondta, hogy miként Mózes felemelte a kígyót a pusztában, akképpen kell az ember Fiának 
felemeltetnie. Akik vétkeztek akkor Isten ellen, azáltal lettek megbüntetve, hogy kígyó marta meg őket. 
De aki felnézett a réz kígyóra az megmenekült. Hit által az átok hatástalanítva lett. Hasonlóan a mostani 
időben hit által elkerülhetjük a törvény büntetését.
   Az Úr Jézus Krisztus nem azért jött, hogy kiszabadítson a törvény alól, mert a törvény jó és szent. Ő 
azért jött, hogy megszabadítson a törvény átkától, hogy Ábrahám áldásait bírhassuk 

   Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká lévén érettünk; mert meg van írva. Átkozott  
minden, aki fán függ.
   Hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy a Lélek ígéretét elnyerjük hit  
által.
                          Galáta.3;13,14.

   Az üdvözülés által nyílnak meg szemeink és láthatjuk meg, milyen fontos számunkra a tökéletes a 
tanítványi engedelmesség. Pál apostol emlékeztet minket arra:"Ha azonban Szellemtől vezéreltettek, nem 
vagytok a törvény alatt". Ha tökéletesen engedelmeskedünk Istennek, szeretetben járunk, nem árthat a 
törvény nekünk. Nyilvánvalóan az ilyen tökéletességet nem vettük észre, sem mi, sem szüleink, vagy 
nagyszüleink.
   Jóllehet  mind  az,  ki  újjászületett  elnyerte  a  bűnbocsánatot,  de  nem  lett  szabaddá  a  bűn 
következményétől.  Bűnbocsánat  nélkül  nem lehet  részed szabadulásban,  de ha bűnbocsánatot  kapsz, 
azáltal automatikusan nem szabadulsz meg a bűn következményétől. Ez két különböző dolog.
   Az Úr Jézus Krisztus kereszthalála által van részünk a bűnbocsánatban, gyógyulásban, ajándékokban, 
vagy szabadulásban. Hitben kell  elvennünk azt,  amire szükségünk van. Ha nem kérjük,  nem fogjuk 
megkapni. Az Úr Jézus Krisztus kifizette a teljes árat érte, és az rajtunk múlik, hogy kérjük és igénybe 
vegyük azt, amire szükségünk van. Ha nem, úgy az ítélet megismétlődő végrehajtását tapasztalhatjuk 
meg, ami a vétkezőnek jár . 
   Lássunk itt egy pár példát, hogy könnyebben megtudd érteni és látni a dolgok összefüggését.
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   Egy fiatal keresztény házaspár azt tapasztalta, hogy folyamatosan mindig költözniük kellet, mert azt a 
házat ahol lakást béreltek vagy eladták, vagy irreálisan felemelték a lakbért, vagy felmondtak minden 
indok nélkül számukra. Nagyon hűségesen fizették a tizedet, rendszeresen jártak imaházba, és komolyan 
imádkoztak  a  probléma  megoldásáért,  de  minden  maradt  a  régi.  Kiderült,  hogy  a  férj  apja  egy 
telekügynök volt és kapcsolatban volt az alvilággal. A fiú azt kapta, amit az apja érdemelt volna meg. 
  Másik példa: Egy jó keresztény ember soha sem tudott beépülni a gyülekezetbe. Ez az ember intelligens 
volt, nyitott, barátságos, de egyik gyülekezetben sem érezte, hogy igazából befogadnák és egyikben sem 
érezte magát otthonosan. Mint később kiderült a férj törvénytelenül született és születése után örökbe 
fogadták. Ebben az esetben is világosan látható a fattyú átka (törvénytelen gyermek).

   A fattyú se menjen be az Úrnak közösségébe; még tizedizig se menjen be az Úrnak közösségébe.
                            
                               5.Móz.23;2.

   Ez az Ige nagyon jól szemlélteti, mi történik a családfában ilyen esetben. Mint ebben az esetben ennek a 
házaspárnak ez a fajta örökölt átok volt az okozója, és ez akadályozta a beilleszkedést akárhová mentek.
   Másik példa: Egy fiatalember állandóan olyan anyagi állapotba került, hogy kényszerítve volt, hitelt 
felvenni, vagy zálogba adnia dolgait. Ez az eset állandóan megismétlődött, ezért nem tudta elkerülni a 
részletek  fizetésével  járó  nyomást  és  gondokat.  Kiderült  az  ő  apja  egy hitel  ügynök  egy pénzügyi 
hivatalban,  és  mindig  embertelenül  és  keményen  megsarcolta   ügyfeleit.  Ne  feledd,  hogy  amit  ő 
rákényszerített másokra ugyan azt rákényszerítették az ő fiára.
   Egy szorgalmas keresztény fiatalembernek folyamatos problémái voltak kocsijával. Ha újat vett rövid 
időn belül az is meghibásodott és költséges volt a javítás. Az autójavítótól nem tudott megszabadulni. 
Megtérése előtti időben autószerelőként dolgozott egy nagy javítóhelyen és nagyon sok embert becsapott 
és nem végezte el azt a javítást, amit mondott, hogy el kell végezni a kocsin. Amit ő vetett, azt is aratta.
   Másik: Egy nemrég megtért keresztény apának üzemi balesete történt, ami több hónapos munkakiesést 
jelentett számára. Néhány évvel előtte apjának egy gyára volt és hanyagsága miatt többen megsérültek. 
Amit az apa vetett, a fiú azt aratta.
   Másik: Egy csinos keresztény asszonynak furcsa álmai voltak férjének barátaival kapcsolatban. Férje 
később otthagyta egy fiatalabb nőért. Az asszony emlékezett arra, mikor apja összeállt egy fiatalabb nővel 
a munkahelyén. Erre a asszonyra rá lett kényszerítve, hogy elviselje azt ami apjának örömöt okozott. 
Elválás és paráznaság démonjai  voltak jelen az ő álmaiban,  amit  az apa örömmel  tett  attól  a lánya 
szenvedet.
   Másik: Két gyermek szülei egy problémával találkoztak: gyermekeik ugyan abban az otthonban nőttek 
fel sok szeretettel körülvéve. Az egyik fiúnak jól ment minden, jól tudott beilleszkedni és jó munkája 
volt. A másik fiú lázadással volt telve, kábítószerezett, mindig problémái voltak. Az apa egy higgadt 
ember volt, és egy jól menő italbolttal rendelkezett. A fia azt kapta amit ő adott mások fiainak. Az egyik 
fiúnál jól észrevehető az átok jelenléte.
   
   Jaj annak a ki megitatja felebarátját epédet keverve belé, hogy megrészegítsed őt, hogy láthassad az ő  
szemérmüket.
                           Habakuk,2;15.

   Egy keresztény asszony azt vette észre, hogy rohamosan kezd hízni. Nem segített se sportolás, se diéta, 
se orvos,  szabadulás is  meg lett  próbálva,  de nem segített.  Egy nagyon szép leánygyermeke van ki 
házasságon kívül született még az ő megtérése előtt. Ez arra engedett következtetni, hogy a hízás bűn 
következménye, ami ebben az esetben paráznaság. Ha a testet bűnre használjuk, az átkot von maga után.
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   Ha valaki az Isten templomát megrontja, megrontja azt az Isten. 
                      1.Kor,3;17.

   Mert a ki vet az ö testének, a testből arat veszedelmet; 
                         Gal,6;8 

   Különleges démonok kierőltetik a büntetést és azokon a helyeken lakoznak ami az elkövetett bűnnel 
kapcsolatos.  Női problémák, szexuális rendellenesség,  túlzott hízás, stb, nagyon gyakran  a test által 
elkövetett dolgokra vezethető vissza. 
   Természetesen mi nem ítélhetünk másokat az általunk felismert körülményeken keresztül, mert csak 
egyedül  Isten tudja mi miért  történik.  Átkok megtörésével  nem tudjuk elhárítani  a  próbákat  vagy a 
fenyítést.
   
   Mert a kit szeret az Úr megdorgálja, megostoroz pedig mindent, a kit fiává fogad. 
                         
                        Zsidó, 12:6-11. 
   
   Pál mondja, hogy kegyelmet kapott, mert amit tett tudatlanul tette hitetlenségben.  1Tim,1,13. Máshol 
pedig azt tudatja az Ige ha szándékosan vétkezünk az igazság megismerése után akkor nincs bűnökért 
való  áldozat,  hanem  az  ítélet  rettenetes  várása.    Zsidó,10;26.  Bűn  az  nyilvános  lázadás,  és  a 
visszaesésnek súlyos a következménye. A megtérés után szándékosan elkövetett bűnért nem mindig lehet 
elkerülni a büntetést, hanem a törvényt ki kell elégíteni fenyítés által itt a földön.  

   De mikor ítéltetünk, az Úrtól taníttatunk, hogy a világgal együtt el ne kárhoztassunk.
                           1Kor,11;32.
  
   Isten az ítélő bíró és ő dönti el a büntetés formáját: az lehet enyhe vagy szigorú, hogy a személy ne 
feledje  el  azt  amit  megtanult.  Akármelyikben  van  része  az  embernek  a  büntetés  nem  kellemes. 
Zsidó.12;11. Megnyugvás tudni azt, hogy a mi Istenünk Szent és igaz, aki tudja, mire van szüksége az 
elgyengült és meglankadt szívnek.

   Hit  által  nem veszett  el  Ráháb a  parázna nő az  engedetlenekkel  együtt,  befogadván  a  kémeket  
békességgel.
                           Zsidó.11;31.

  A hívő ember életében lejátszódó körülményeket testi szemmel nem lehet megérteni. Szükségünk van 
arra, hogy az Úr kijelentse számunkra azokat a területeket életünkben, amelyek az átkok kontrolálása alatt 
vannak.  Ahogy  keressük  az  Urat,  ő  kijelenti  ezeket  és  megmutatja,  hogyan  lehetséges  kitörölni 
életünkből.
   Ezeknek a törvényszerűségeknek megértése által felfedezhetjük a visszafizetési folyamatot életünkben, 
ami sokszor nyilvánvaló és mégsem tudjuk meglátni magunkon. Sokszor ezek örökölt bűnökre mutatnak 
rá, melyek több generációra nyúlnak vissza. Ezért nagyon mélyen van bennünk, ami szintén megnehezíti 
a felismerést.
   Sokan bizonyságot tettek arról,  hogyan mutatta meg az Úr számukra, milyen átkok befolyásolják 
életüket. Volt aki álomban látta, mint egy kívülálló azt a cselekedetet amit az elődei tettek, kik már régen 
meghaltak. Volt egy másik személy kinek, mint egy hályog lehullót a lepel és felismerte mit régebben 
életében tett. Mind ennek az a lényege, hogy a bőn felszínre jön és le lehet rendezni azt, dicsőség az 
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Istennek. Krisztus nélkül reménytelen lenne a helyzetünk a szabadulásnak ezen a területén.
   Az első lépés, amit meg kell tenni, hogy meg kell törni az átkot. Fel kell ismerni a problémát a Szent 
Szellem ajándékai által.
   A második lépés, ami a szabadulás alapja: a megbocsájtás. E nélkül nem lehet Jézus nevét hatásosan 
használni. Ha örökölt átok áll fent kérni kell Istent, hogy bocsássa meg, amit a szülők, nagyszülők, déd-
nagyszülők, vagy azok elődei tettek. Akár élnek, vagy ha már meghaltak, akkor is fontos, hogy meg 
legyen  vallva  és  kérni,  hogy  Isten  bocsáss  meg.  Ha  mi  személyesen  okoztuk  és  a  mi  bűnünk 
következménye, akkor nekünk kell bocsánatot kérni Istentől.   3.Móz,26;40-42.
   
   Akkor megvallják az ő hamisságukat, és atyáiknak hamisságát az ő hűtlenségükben ....                  
                        3.Móz,26;40-42.
  
   Nagyon sok példa van ezekre az Ótestamentumban, ami többször megismétlődött. Mikor vétkezett 
Izráel, megkötözve találta magát szenvedések között. Ez mindig atyáik bűneinek volt a következménye. 
Szabadulásuk mindig a bűn felismerésén alapult,  mikor bocsánatot kértek Istentől elődeik bűnéért és 
általában mindig az akkori jelen generáció bűne is megbocsáttatott.
   Mikor Istenhez folyamodsz bűnbocsánatért  elődeid bűnéért  és te általánosságban kéred,  nem sok 
eredménnyel jár, pld. ... kérem bocsásd meg az én elődeim minden bűnét és mind azt mit nem jól tettek.  
Ez lehet egy jó start, de csak akkor van eredmény, ha te egyenként konkrétan felsorolod, mert azáltal 
kifejezed a bűn súlyosságát és azt, hogy te igazán bánod azt. 
   
   Például:  "Menyei Atyám kérem, bocsásd meg az én szüleim, nagyszüleim, és azok szüleinek bűnét  
beleértve az enyémet is mikor alkoholtól megrészegedtek. Uram ugyan ezt kérem, feleségem oldalán is  
bocsásd meg, és azt, hogy nem szolgáltunk neked a termésünk első zsengéjével a  tizeddel.
   
   Imában legyél mindig konkrét. 
   Igazán a szabadulásban nekünk akkor volt győzelem, mikor konkrétan meg lettek nevezve a démonok, 
és  meg  lettek  nevezve  az  átkok  mit  megtörtünk  Jézus  nevében.  Az  1János,1;9.  alapján  bocsánatot 
kértünk. Az Úr Jézus Krisztus vére kifizette a bűn árát teljesen.
   A harmadik lépés:  konkrétan megtörni  az átkokat és megvallani,  hogy Jézus Krisztus átokká lett 
érettünk  és  megszabadítót  minket  a  törvény  átkától  és  az  ellenünk  szóló  kézírást  odaszegezte  a 
keresztfára. Az ezzel kapcsolatos Igéket is jó megvallani.
   
   Például: "Én megtörök minden átkot, ami van az én életemben és az én családfámban az alkoholizmus  
területén  Nóéig visszamenőleg mind a két oldalon úgy apai mint anyai oldalon az Úr Jézus nevében. 
   Én most megtöröm a vandalizmusnak és a rongálásnak minden örökölt átkát az Úr Jézus nevében.
   Én megtöröm a paráznaság átkát magam felett és az én családom felett tíz generációig visszamenőleg  
az Úr Jézus nevében. 
   Legyél konkrét amennyire csak lehetséges, mert a szabadságodat ez határozza meg. 
   Úgy gondolkodjál, mint egy ügyvéd, mert Sátán is azt teszi, ő kihasználja mind azt a lehetőséget, amit 
adunk neki. Ne vonakodjál megtörni azokat az átkokat, amik eszedbe jutnak.
   Ha olyat törsz meg, ami nincs, azzal nem ártasz senkinek, legrosszabb esetben a levegőt vagdosod. De 
ha kihagysz egyet, az a szabadságodat gátolja, mert nem tudsz addig megszabadulni, míg az átok nincs 
hatástalanítva.
   Kijelenteni a megtérést, megtagadni a bűnt és a sötétséggel való kapcsolatot, ha megbántottak, akkor 
meg kell bocsájtani, stb. Ezek mind egyengetik az utat a szabadulásban és a szabadság megtartásában. Az 
átkok megtörésével megnyílik az út a gyógyulás felé és az áldásnak nem lesz akadálya.
   Utolsó  lépés: Az Úrnak szüntelen hálát kell adni a szabadságért, mit általa nyertünk, továbbá hinni az ő 
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igéjében, amely kinyitja az utat Ábrahám áldásai előtt a mi és leszármazottaink számára. 

   Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká levén érettünk; mert meg van írva. Átkozott  
minden a ki fán függ.
   Hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy a Lélek ígéretét elnyerjük hit  
által.
                          Galáta.3;13,14.

   Miután vissza lett foglalva a terület az ördögtől úgy nem csak egy győzelmet kapsz, hanem életed 
megtelik örömmel, és az élet sokkal több lesz számodra. Az eredeti természeted fog előjönni és közelebb 
fogod érezni magad Istenhez, mert az átok megszűnt.
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Szellemek Átruházása

   Az  átruházás  egyik  fajtája  történhet  kézrátétel  által,  így  jó  és  gonosz  szellemi  erőket  lehet 
felszabadítani. Mielőtt kezeinket másra tennénk biztosnak kell lenni abban, hogy jó van a mi kezeinkben 
és szívünkben.
   Az Ige öt dolgot sorol fel, hogy milyen esetekben használjunk kézrátételt.
   Első: Betegért való ima kézrátétellel, gyógyulás céljából.   Márk.16:17,18.
   Második: Kézrátétellel  imádkozni más személyért,  hogy betöltekezzen Szent Szellemmel. " Szent 
Szellem keresztség." 
   Harmadik: Szent Szellem ajándékainak adásakor Róma.1:11. (a Görögben úgy fejezi ki, hogy veszed a 
mi neked van és adod a másiknak.) Pál itt arról beszél, hogy az ajándék által megerősödni. Pál szívében 
volt vágy, hogy birtokolja az összes ajándékot.
   A 12. versben azt mondja, " Azaz, hogy együtt felbuzduljunk tinálatok egymás hite által, a tiétek meg az  
enyém által." Hogy a Sz. Szellem ki tudjon áradni és tudjon szolgálni az ajándékokon keresztül feléjük. 
Istennek terve a gyülekezet számára magába foglalja a Szellemi ajándékokat, mit kézrátétel által lehetett 
megkapni és tovább adni. Pál figyelmezteti Timotheust, hogy ne vesse meg az ajándékokat, mit kézrátétel 
által  kapott.  1.Timoth.4:14 ben.  A 2.Timoth.1:6 ban emlékezteti  "  gerjeszd fel  az Istennek kegyelmi  
ajándékát, amely benned van az én kezeimnek rád tétele által."   Pál miután kezeit Timotheusra tette, 
Krisztus apostolának nevezi. 1.Thess.2:6     
  Negyedik: Mielőtt kiküldettek a missziómunkára kézrátétellel imádkoztak értük, Apcsel.13:1-4. Ettől 
kezdve Barnabást és Saulust Krisztus apostolának nevezik. Az apostoli erővel megtelve elmentek bátran 
hirdetni az Igét és jelek meg csodák történtek kezeik által.  Apcsel.14:3. Az emberek úgy megvoltak 
döbbenve az  általuk  történt  csodák  által,  hogy bálványaikat  meg  aranyukat,  ezüstjüket  a  lábaik  elé 
hordták és istenként tisztelték őket. Apcs.14:14. Az Ige apostoloknak nevezi őket.
   A kézrátétel  által  változás  ment  végbe  Pálban.  Az  Ó-testamentumban  mikor  Saul  találkozik  a 
profétákkal, a Sz. Szellem által megváltozott és más ember lett. Kézrátétel által szellemi erőket lehet 
felszabadítani  és  átruházni  másokra.  Szellemi  erőket  lehet  kapcsolatokon keresztül  is  megkapni.  Ha 
csatlakozol egy klubhoz, vagy organizációhoz a mi nem jó az ott jelenlevő szellemi erők hatása alá 
kerülsz. Sok tudatlan szülő nem látja a veszélyt abban, ha gyermeke tékozló, rock zenészeket bálványoz, 
koncertekre jár, kábítószerezik vagy alkoholt fogyaszt, ami megrontja az agyat és a testet. Isten a szülőt 
teszi felelőssé, hogy a gyerekének milyen nevelést ad, amely meghatározza az ő életért. Nagyon fontos, 
hogy jó példát mutasson a szülő a gyermek számára. 

   Apáink vétkeztek; nincsenek; mi hordozzuk vétkeiket.      
                Jeremiás Siralmai.5:7
   
A gyermek  viseli  az  ősei  által  elkövetett  bűnök  következményét  és  a  gonosz  szellemeket  örökli  a 
szülőktől,  nagyszülőktől,  dédnagyszülőktől  és  déd-dédnagyszülőktől.  Vannak  dolgok,  amik  tízedik 
generációig nyúlnak vissza.
   Istenfélő szülők gyermeke megszenteltetik a szülők által. Különösen akkor, mikor a szülők keresik a 
szabadulást, hogy a problémákat és a bűnöket felszámolják saját életükben. Ez Istennek erejét hozza a 
családba, és segíti a gyermek üdvösségre jutását. Ne feledd el: a gyermek olyan mint a szivacs, azt szívja 
magába ami a környezetében kerül. Gyűlölet, harag, idegesség, fajgyűlölet, félelem, stb. Ami átkot von 
maga után. Ha Istennek tetsző dolgokat szív magába, úgy áldásban van része. 

   Ne imádd és ne tiszteld azokat; mert én, az Úr a te Istened, féltőn szeret_ Isten vagyok, ki megbüntetem 
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az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyed íziglen a kik engem gyűlölnek
   De irgalmasságot cselekszem ezer íziglen azokkal a kik engem szeretnek.   
                              2.Mózes.20:5,6.

   Más istenek imádása az embert az anyagi oldalra sodorják, megtagadja vagy elfelejti az Istennek tetsző 
dolgokat. Ez később Istennek átkát hozza reá és gyermekeire két, három generáción keresztül mi 120-160 
évnek felel meg. Egy istenfélő prédikátor Jonathán Edvards és felesége Sára házasságkötésük napján 
letérdeltek és felajánlották életüket, gyermekeiket Istenek. őnekik 1400 leszármazottjuk lett: 13 közülük 
iskolaigazgató lett, 65 egyetemi professzor, több mint 100 ügyvéd lett, 3 bíró, 56 orvos, több mint 80 
hivatalnok, és több mint 100 pedig misszionárius.
   
   És az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne jöjjek és meg ne verjem  
e földet átokkal.
                              Malakiás.4.6.

   Egy másik embernek az életét is megfigyelték, aki kortársaként élt Jonathán Edvards-al de az ő neve: 
Jukes volt. ő nem kötött házasságot feleségével, erkölcstelen életet élt. Nem tartotta be azokat az erkölcsi 
szabályokat,  mit  Isten  rendelt  az  ember  számára,  istentelen  életet  élt  és  a  testi  és  anyagi  dolgokat 
hajszolta.  Az ő családja  és  leszármazottai  a  NEW YORK álamtól  1.500.000 dollárt  kitevő segélyre 
szorultak több generáción keresztül. A család szinte minden tagja követett el törvénybeütköző dolgot. 
Egyetlen egy rendes ember sem került ki abból a családból. Bármidbe kezdtek, az mind átkozott volt. 
Betegség, szegénység, és nehézség kísérte őket.

   Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint még mikor megvénhedik is el nem távozik attól.
                    
                    Példabeszédek.22:6.
 
   
 ..vagy mi közössége világosságnak a sötétséggel,   ..És mi egyezsége Krisztusnak Béliálal? .. 
 ..Annak okáért menjetek ki közülük és szakadjatok el, .. És én leszek néktek Atyátok,                           
                    2Korint.6:14-18.       
                
   És ügyeljünk egymásra, a szeretetre és a jó cselekedetre való felbuzdulás véget.
                     
                      Zsidó.10:25-25.

   Ötödik: Kézrátételt alkalmaztak, mikor diakónust választottak. A diakónusok segítettek az apostolok 
munkáját, hogy az apostolok felszabadulhassanak az asztalok szolgálatából. Ezért választottak hét férfiút 
kik teljesek voltak Szent Szellemmel, kikre az apostolok kezeiket rájuk vetették.  Apcsel.6:1-6.
   A vének pedig a szellemi felügyelők, felvigyázók voltak.  Imádkoztak a betegekért és segítették a 
pásztort  munkájában.  A véneket  és  a  pásztort  ugyanaz  a  szellem  vezette  és  egy  célért  küzdöttek. 
Manapság  azért  van  probléma  a  gyülekezeteknél  mert  az  úgynevezett  vének  nem  azzal  a  látással 
rendelkeznek, nincsen meg az odaszánás, sok esetben kívülről valók, és az ő  szívükből hiányzik az a 
Isteni lelkület ami a pásztorban van. 
  Ugyan ezzel a problémával küzdött Mózes is az ő idejében, mert sok volt számára a népnek a gondja 
baja.
   Az Úr elé ment, hogy könnyítsen terhén és olyan segítséget kapjon kik teljesen azért a célért küzdenek.
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  Nem viselhetem én magam mind ez egész népet; mert erőm felett van. Ha így cselekszel velem, kérlek ölj  
meg engem, ölj meg ha kedves vagyok előtted, hogy ne lássam az én nyomorúságomat.
  Monda azért az Úr Mózesnek: Gyüjtcs egybe nékem hetven férfiút Izráel vénei közül, akikről tudod,  
hogy vénei a népnek és annak elöljárói, és vidd őket a gyülekezet sátorához, és álljanak ott veled. Akkor  
alászállok, és szólok ott veled, és elszakasztok abból a lélekből, amely tebenned van és teszem őbeléjük,  
hogy viseljék teveled a népnek terhét, és ne viseljed te magad.
                       
                       4.Mózes,11:14-17.

   Az Úr pedig monda Mózesnek: Vedd melléd Józsuét a Nún fiát, a férfiút akiben lélek van és tedd őreá a  
te kezedet.
                         4.Mózes27:18.

   Nagyon fontos, hogy az emberek szelleme átformálódjon és összehangolódjon az egységre,  hogy 
eredményes munkát tudjanak végezni.
   
   Vajon járnak-e ketten együtt, ha nem egyeztek meg egymással?           Ámos.3:3.
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Hol Kaphatsz Szabadulást

   Az Istentiszteletek Csütörtökön délután 7:00 órakor kezdődnek. Vasárnap délelőtt 10:30 kor és délután 
6:00 órakor. Minden Istentisztelet után van szabadulási szolgálat. Ha neked szükséged van szabadulásra, 
akkor vegyél részt a szolgálaton. Itt nincsen privát együttlét. Azt figyeltük meg, hogy az emberek, kik 
vonakodva jönnek, gyakran nem részesülnek komolyabb szabadulásban.
   Ki kell hangsúlyoznom, nincsen anyagi keretünk arra, hogy szállást, közlekedést biztosítsunk azoknak, 
akik segítséget keresnek. Ha te ilyesmit vársz el  tőlünk, úgy csalódni fogsz. Az Istentiszteleten és a 
szabaduláson való részvétel ingyenes, de neked kell gondoskodni saját magad ellátásáról.
   Ha repülővel jössz Chicagóba (O'Hare vagy Midway Airport), a Tri-State busszal gyere egészen South 
Hammand-ig. A buszjegy ára $14. A repülőtéri buszmegálló a gyülekezettől 4 miles, és 3 miles-ra ezektől 
a moteloktól,szállodáktól.
    
   Motel 6 .............. 219/845-0330
   Super 8 .............. 219/844-8888
   Quality Inn .......... 219/844-2140

   Nem tudunk elmenni érted a Greyhound Busz Terminalba vagy a Train Stationbe.
   Ha kocsival jössz: I-94 Expressway gyere le a Cline Avenue South és menjél south-ra, délre kb. 1 miles 
az első jelzőlámpáig, amelyik a (Highway Avenues)-nál van. Ott fordulj jobbra és menjél 6 blokkot. A 
gyülekezet neked baloldalra fog esni a Highway Avenues és Cottage Grove keresztezödésben. 
  Kérlek emlékezz arra hogy a munkások mindnyájan önkéntesek, teljes kötelezettséggel; munka, család, 
stb. ők önkéntesen adnak az idejükből, tudásukból mindazoknak kik segítséget keresnek, de amikor az 
idő lejárt, nekik is haza kell menni. Kérlek ne várj el tőlük extra időt a istentisztelet után. Az emberek az 
imát  érkezési  sorrendben  kapják.  Mikor  az  emberek  felismerik  démonjaikat,  azonnal  szeretnének 
megszabadulni  tőlük.  Sokszor  több  éveket,  generációkat  vett  igénybe,  hogy  a  démonok  lakozást 
vegyenek. Sajnos többször a szabadulás nem történik azonnal. Mind ezek ellenére sok esetben látunk 
dramatikus változást, de volt kinél több időre volt szükség. De azt megtapasztaltuk, hogy csak az, aki 
igazán szabad akar lenni kötelékeitől kap szabadulást. Az a szolga, aki szereti kötelékét soha sem lehet 
szabad.
   Mikor hozzánk jössz, ne próbálj irányítani a szabadulásban, mert azért jöttél, hogy segítsünk rajtad. A 
gyülekezet 93% a képzett munkás, kik hajlandók elősegíteni a te szabadulásodat. Fogadd el tanácsaikat, 
hogy minél hamarabb szabad légy.
   Az egyik legjobb előkészület számodra mely segíti a szabadulásodat, hogy tanulmányozod Pásztor Win 
Worley könyveit. Ezáltal sok időt tudsz spórolni, és meggyorsítja szabadulásodat, és felhívja figyelmedet 
minden  részletre,  ami  fontos  a  teljes  szabadság  elnyerésére.  Azok,  akik  megtették  a  lépéseket  és 
elmondták  a  megtagadási  imát,  stb,  amik  a  könyvekben  is  ki  vannak  hangsúlyozva,  és  ha  böjttel 
összekötött  igetanulmányozás  is  történik,  ami  meggyengíti  az  ellenséget,  akkor  a  szabadulás  sokkal 
könnyebben elérhető.
 
Hegewisch Baptist Church     
8711 Cottage Grove Ave. 
Highland, Indiana 46322            
Tel. 219/838-9410    

Potacim
H.B.C.
PO Box 626  
Lansing, Illinois 60438

1992 BOOK/BOOKLET LIST
The Hosts of Hell Series

Battling the Hosts of Hell (English, Spanish, French  & German)
Conquering * Demolishing * Annihilating Vol I & Vol II
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Smashing * Eradicating * Grappling * Freedom
The Alcoholic Syndrome

1. Devilish Side of Sex
2. Battling Witchcraft
3. The Deadly Dangers of Witchcraft
4. Warfare Prayers (also Spanish & Polish)
5. Soul Ties and Binding/Loosing (also Spanish & Polish)
6. Invading Enemy Territory
7. Doctors, Demons & Medicine
8. Inviting Demonic Attack
9. Holding Your Deliverance
10. Children & Deliverance
11. Getting Started in Deliverance
12. Mind Control
13. Schizophrenia
14. God's Plan for Leadership
15. Demonic Deception
16. How Demons Operate
17. Curse of Jezebel
18. Satanic Cosmos
19. Leviathan
20. Roman Catholicism (also in Polish)
21. Warfare Scriptures
22. Topical Subject Index for the "Hosts of Hell" Series
23. History of the Illuminati
24. Sins of the Fathers (also Spanish, Polish & Hungarian)
25. End Time Mind Control
26. Fragmented Soul (also in Polish)
27. Principles of Deliverance/Mass Deliverance
28. Proper Names of Demons
29. Hegewisch Sings
30. Seducing Spirits
31. Evil Spirits in the End Times
32. Schizophrenia/Agoraphobia
33.  Alcoholic Syndrome - Books 1, 2 & 3
34. Eternal Life/Desperate for Help
35. Curse of the Vagabond & Why does Deliverance Take So Long
36. Wounded Spirit, Bruised Emotions & Balancing Love & Discipline in Deliverance
37. Recognizing Demons & Rejection from the Womb
38. Christians Can and Do Have Demons (also in Spanish)
39. Idols & Images (The Second Commandment)
40. The Curse of Frightened Leaders
41. Witchcraft Working in the Church
42. Evil Spirits of Arrested Development
43. Deliverance Heals!!
44. Rooting Out Rejection and Hidden Bitterness
45. Dodging Those Sex Hooks
46. Maimed by Shame
47. Slothfulness in the Camp
48. The Abominations Idolatry
49. The Scandal of Child Abuse

For current prices of books/booklets/audio/video tapes, please write for free catalog.
H.B.C., PO Box 626, Lansing, IL 60438.  

Isten Akarja, Hogy Te Tudjad:

1.  Te bűnös vagy és nem tudod magadat meg menteni.

    Mert mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül.  (Roma.3:23.)

    Nem az igazságnak cselekedeteiből, amelyeket mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott  
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meg minket.  (Titus.3:5.)

2.  Hogy elfogadod, vagy megtagadod, meghatározza a te életedet:

    A ki hisz a Fiúban, örök élete van; a ki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten  
haragja marad rajta.               (János.3:36.)

    Mi módon menekedünk meg mi, hogyha nem törődünk ily nagy idvességgel?  (Zsidó.2:3.)

3.  Neked meg kell bánni bűneidet és meg kell vallanod Istennek.

    Ha megvalljuk bűneinket, hü és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden  
hamisságtól.  (1.János.1:9.)

    Aki pedig megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer.  (Példabesz.28:13.)

4.  Jézus Krisztus által van egyedül üdvösséged.

    Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő      egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne  
vesszen, hanem örök élete            legyen.  (János.3:13.)
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El ne távozzék e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal hogy vigyázz  
és mindent úgy cselekedjél, a mint írva van abban, mert akkor leszel jó szerencsés a te útjaidon és akkor  
boldogulsz. 
                                                                                 Józsué. 1:8;  

Azokat pedig, a kik hisznek ilyen jelek követik; az én nevemben ördögöket űznek új nyelveken  
szólnak.            

       Márk. 16:17;

Mert nem vér és test ellen van tusakodásunk hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok  
ellen,  ez élet  sötétségének világbirói  ellen a gonoszság lelkei ellen,  melyek a magasságban vannak.  
Annakokáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellentállhassatok ama gonosz napon, és  
mindeneket elvégezvén megállhassatok.   
                                                                                 Efézus. 6:12-13;

..  és  amit  megkötsz  a  földön a mennyekben is  kötve  lészen;  és  amit  megoldasz  a földön,  a  
mennyekben is oldva lészen. 

                                                                                     Máté. 16:19; 
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