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JEGYZETEK A SZÍVRŐL ÉS LÉLEKRŐL 

A  lélek a Biblia szerint három részből áll: elme,  akarat, és érzelem.
Az elme lélek:

Csodálatosak a te cselekedeteid! és jól tudja ezt az én lelkem.                                         
Zsolt.139:14/b

És monda Márdokeus visszaüzenve Eszternek ne gondold  magadban, hogy te a király házában 
megmenekülhetsz a többi zsidó közül.                        Eszter.4;13.

Az angolban a "magadban " szó megfelelője helyett a "lelkedben"-t használja.

A  lélek  sem  jó  tudomány  nélkül  és  aki  csak  lábával  siet,  hibázik.  
Péld.19;2

Az akarat lélek:
Akkor álmokkal rettentesz meg engem és látásokkal háborítasz meg engem.
Úgy,  hogy  inkább  választja  lelkem  a  megfojttatást,  inkább  a  halált,  mint  csontjaimat.  
Jób.7;14-15.

Lelkem  iszonyodik  érinteni  is;   olyanok  azok  nekem,  mint  a  megromlott  kenyér.  
Jób.6;7

Kezem   feltartom  éjjel  szüntelenül;  lelkem  nem  akar  vigasztalást  bevenni.  
Zsolt.77;3/B

Az érzelem lélek:
Az  én  lelkem  pedig  vigad  majd  az  Úrban,  örvendezve  szabadításában.  
Zsolt.35;9.

Ekkor  monda neki:  Felette igen szomorú az én lelkem mind halálig!                                Máté.  
26;38,

Mond meg nekem te akit az én lelkem szeret,    
                                                  Énekek Éneke.1;7,

És  az  én  hajlékomat  közétek  helyezem,  és  meg  nem  utál  titeket  az  én  lelkem.  
3.Móz.26;11,

Ha pedig nem hallgatjátok ezt: sírni fog az én lelkem a rejtekhelyeken a ti kevélységetek miatt, és  
zokogva zokog,
                                                      Jerem.13;17,



Ezért ordítanak Moáb vitézei, és lelke reszket,
                                                      Ésaiás.15;4,

A lélek továbbá magába foglalja a kívánságot és étvágyat is

Mikor az Úr, a te Istened kiszélesíti a te határodat, a miképpen ígérte vala neked, és ezt mondod:  
Húst ehetném! mivel hogy a te lelked húst kíván enni: Egyél húst a te lelkednek teljes kívánsága  
szerint.
                                                     5.Mózes. 12;20,

Mint a hideg víz a megfáradt ember lelkének, olyan a messze földről való jó hírhallás.
                                                        Péld.25;25,

A szív is az elméhez, akarathoz, és érzelemhez tartozik:

Elme:  
Én pedig küldék hozzá ilyen üzenettel: Nem történt semmi olyan, a minőt te mondasz, hanem  
csak magadtól gondoltad mindazt a te szívedben.
                                                          Nehém.6;8,
 
A  kik  gonoszt  gondolnak  szívükben  és  minden  nap  háborút  kezdenek.  
Zsolt.140;3,

És láttá az Úr, hogy megsokasult az ember gonoszsága a földön, és hogy szíve gondolatának  
minden alkotása szüntelenül csak gonosz.                1.Móz.6,5,

Akarat:   
És az egész gyülekezet hoz áldozatokat és dicsérő áldozatokat,  és mind az akit szíve indított,  
egészen égőáldozatot.                                2. Krónika.29;31,

Szedjetek magatok közt ajándékot az Úrnak, mind, a kinek szíve önként hajlandó arra, hozzon  
ajándékot az Úrnak aranyat, ezüstöt és rezet.                2.Móz.35,5,

Boldogok,  akik  megőrzik  az  ő  bizonyságait,  és  teljes  szívből  keresik  őt.  
Zsolt.119,2

Érzelem: 
Íme, szolgáim vigadnak szívük boldogságában,  és ti  kiáltani  fogtok  szívetek fájdalmában,  és  
megtört lélekkel jajgatni fogtok;                                           Ézsaiás.65;14,  

Az érzelem magában foglalja: a kívánságot, (Róma.10;1)   gyötrődést,  (Zsolt.55;5) és a 
szív az, ami féli az Istent. (Ésai.63;17)



A szívnek van étvágya:
És felkelt  azután az  ötödik  napon jókor  reggel,  hogy elmenjen  és  monda a leánynak atyja:  
Erősisd meg, kérlek a te szívedet. És mulatoznak míg elhanyatlék a nap, és együtt evének mind  
ketten.                       Bírák.19;8,

És  bort,  amely  megvidámítja  a  halandónak  szívét,  fényesebbé  teszi  az  orcát  az  olajnál;  és  
kenyeret amely megerősíti a halandónak szívét.        Zsolt.104;15.

Nyilvánvalóan a szív és a lélek nagyon hasonló,  amint  a lélek esetében is,  mert  azon 
keresztül a szellem munkálódik. Így van a szív esetében is, mert ebben van az a hely, ahol a lélek 
összekapcsolódik és összekötődik. Az Ó Testamentum szerint ( Theological Workbook of Old 
Testament   Moody  1980):  "A probléma  nem az  ember  testében   van,  hanem a  szívében." 
Ezékiel.11;19, 44;7,

Az ember nem tudja megérteni a szívnek a gonoszságát (Jer.17;9). De ennek ellenére az 
Új Szövetség ideje alatt az Úr Jézus Krisztus (Eféz.3;17) a Szent Szellem (Gal.4;6, 2.Kor.1;22) 
és Istennek szeretete (Róm.5,5) lakozik a szívünkben.

A szív szónak Héber megfelelőjét  sokszor használják a közép kifejezésre is mint  pld.
(Ezékiel.27;4,  25) tehát  a  szív  lehet  a  központja  a  lelkünknek,  amely  összeköti  és  együtt 
munkálkodik a lélekkel. Sok esetben a szív utal arra, hogy onnét kezdődik és ered az indítéka az 
akaratunknak  és  szellemi  aktivitásunknak.  A  lélek  rendelkezik   tudással  is.  (Zsolt.139;14, 
Példa.24;14)

Kövérisd meg e nép szívét. és füleit dugd be, és szemeit kend be, ne lásson szemeivel, ne  
haljon füleivel, ne értsen szívével, hogy meg ne térjen, és meg ne gyógyuljon.
                                                         Ésaiás.6;10, 

Más szóval a szív az, amely összeköti a gondolatot, hogy tudjon. Az akarást, hogy tegyen 
és  a  tudást.  Ez  a  bibliai  alap  és  meghatározás,  amit  olvashatunk  és  el  is  kell  hinnünk, 
(Róm.10;9,10).   Az igazi hit a szívben van:  (Márk.11;23) és ennek az Igének az ellentéte az 
amikor mondjuk: a tudás a fejében van, nem a szívében. Az Ó Testamentum ideje alatt volt egy 
pár kivételes eset, de a többségében a Szent Szellem nem lakozott a személy szívében. Az Új 
szövetség  életbelépésével  ez  megváltozott,  mert  most  az  Ő  benne  hívők  szívében  lakozik.
(Ezék.36;26  Jer.31;31-33, 2.Kor.3;3). És azt is láthatjuk, hogy a démonok is szintén lakhatnak 
ott. Pld.(Jak.4;8). De ez lehet egy felhívás arra, hogy keressük a szabadulást:   "Közeledjetek az  
Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg kezeiteket ti bűnösök, és szenteljétek meg  
szíveiteket ti kétszivűek".  (az Angol szószerinti fordítás a kettős lelkűek kifejezést használja.)

Gondolom,  hogy te  is  észrevetted  azt,  hogy az  Igében a  keresztényeket,  az  Istenben 
hívőket   Jakab   kétszivüeknek  nevezi.  Jakab.  1;8, igy  írja:  "A  kétszínű,  minden  utjában 
állhatatlan ember." (Az angol kettőslelkűt ír).
A kettős lelkű, vagy a kétszínű szó utal a személy lelkére, és a benne lakozó gonosz szellemekre, 
a hamis  személyiségre.(  A Görög bibliában igy írja: di-psukos  ami  szó  szerint  kettős  lelkűt 
jelent.) A "tisztítsátok meg" kifejezés a görögben a szabadulásra utal.



Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben képmutatás nélkül való atyafiúi  szeretetre  
tisztítván meg a Lélek által, egymást tiszta szívből buzgón szeressétek.
                                                       1.Pét.1,22,

Ebből a versből azt láthatjuk meg, hogy amikor a keresztény megszabadul a démonoktól, 
démonikus  kötelékektől  azáltal,  hogy az  igazságot  elfogadja  és  engedelmeskedik  az  Igének 
különböző területeken pld: lázadás, elvetettség, bálványok, a bálványimádás bármilyen formája, 
stb, és megtér ezekből. Igy képessé válik arra, hogy egymást tiszta szívből buzgón szeressék, 
mert a démonok akadályozzák az embereket, hogy ezt tegyék.

A Róma,2;15, azt mondja, hogy a megtért ember szívébe Istennek törvénye van beírva, 
azért  van erre szükségünk, hogy tudjuk az Atya akaratát  cselekedni  és tenni.  Ezt  nagyon jól 
megláthatjuk a Példabesz. 3;3, ban és a 5.Móz. 11;18, ban. Még más dolgokat is betudunk írni 
a szívünkben, mint pld, az atyafiúi szeretetett, stb.

Isten megígérte, hogy körülmetéli a mi szívünk tisztátalan részét és a szabadulás ennek az 
ígéretnek  megvalósulása  és  betöltése  (5.Móz.30;6).   Amikor  a  szívnek  körülmetélése  ellett 
végezve az tett alkalmassá, hogy teljes lényünkből szeressük a mi Istenünket.

... Hogy szeresd az Urat a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből, hogy élj.
                                                      5.Móz.30;6,

A te magad viselete és a te cselekedeteid szerezték ezeket neked,  ez a te gonoszságod  
bizony keserű, bizony egész a szívedig hatott.                   Jer.4;18,

A  Róma.1;26  elmondja,  hogy  ítélet  formájában  adta  Isten  a  bűnösöket  külömböző 
szellemeknek a hatása alá. Cselekedeteinknek következménye elhat a szívünkhöz, ami helyetad a 
sátánnak (Eféz.4;27). Igy a démonok könnyebben tudják befolyásolni a személyt, hogy ismételje 
bűnét, és mélyebbre süllyedjen benne.

Nagyon fontos, hogy tiszta szívünk legyen, ami azt jelenti, hogy meg legyen tisztítva a 
démonoktól vagy bűntől. Csak a tiszta szívűek mennek fel az Úrnak a hegyére és állnak meg az ő 
szent helyén (Zsolt.24;3-4). 

Mert  ha  a  mi  szívünk  nem vádol  bizodalmunk  van  az  Istenhez  és  amit  csak  kérünk  
megnyerjük tőle, mert megtartjuk az ő parancsolatait,  és azokat cseleksszük amik kedvesek ő  
előtte.                    1.János.3;21-22,

Isten szívét tárja fel az  (1.Móz.6;6), ahol ezt mondja az Ige: "Megbánná azért az Úr,  
hogy teremtette  az  embert  a  földön,  és  bánkódék  az  ő  szívében."  Ez  arra  mutat,  hogy Isten 
lényének központja a szív. A Péld.4;23-ban azt találhatjuk, hogy a szív az életnek a központja, 
azért mondja az Ige,  hogy azt szorgalmasan oltalmazzuk: 

Minden féltett  dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mert abból indul ki minden élet  
Péld.4;23,

Tehát oltalmaznunk kell a bűntől, vagy más szóval a sátántól. A Zsolt.142;8. versében 
Dávid erről beszél,  "vezesd ki lelkemet a börtönből," itt még azt is láthatjuk, hogy a lélek lehet 
börtönben vagy fogságban.

A Jelenések18;13  -ban  ezt  találhatjuk  meg,  hogy  Babilonnak  szó  szerint  vannak 
birtokában lelkek, amelyeket fogva tart:" rabokat és emberek lelkeit" A zsoltár gyakran arról 
beszél, hogy a lelket el lehet veszíteni. (Zsolt.63;10,  40;15,  143,12, ) STB:



Az Úr azt mondja, ne féljetek azoktól a kik a testet ölik meg, a lelket pedig meg nem  
ölhetik;  hanem attól féljetek inkább, a ki mind a lelket, mind a testet elveszítheti a gyehennában.  
Máté.10;28,

Természetesen az embernek nincs hatalmában, hogy lesújtson a lélekre, ezt egyedül csak 
szellemi lény tudja megtenni. Az apostol erősítette a tanítványoknak a lelkét, amit olvashatunk az 
(Apcsel.14;22) ben, ami más értelemmel szabadulás lehetett. A (Zsidó.13;17) arról  beszél, hogy 
engedelmeskedjünk a vezetőknek, akik vigyáznak a gyülekezetben lévők lelkeire, de itt  azt is 
megláthatjuk, hogyha ők (a vezetők) hamis doktrínákban vannak, akkor az amögött meghúzódó 
démonokat  áttudják  plántálni  a  tagokba és  azok  áttudják  transzformálni  öket,  mert  beszédét 
hallgatják és nyitottak annak elfogadására (Apcsel.15;24).

A "HIT és JÓLÉT" tanítói, kik a 3.János,2.verse alapján azt tanítják, hogy Isten akarata 
az, hogy jólétben éljünk, megfeletkeznek az Ige 2. feléről: "amint jó dolga van a lelkednek". Ez 
nem jelenti  azt,  hogy egy átlag kereszténynek muszáj,  hogy lelke jólétben legyen. Valakinek 
része  van  szabadulásban  és  szolgál  mások  felé  szabadulással,  akkor  az  ő  lelke  valósággal 
gazdagodik fizikailag, anyagilag és szellemileg, mert Istennek Igéje ezt mondja és ez az ő akarata 
az övéi számára. 

A (Példa.6;31,)-ben azt  mondja,  ha rajtakapják a tolvajt  akkor hétszeresen kell  vissza 
adnia . A démonok tolvajok a kezdettől fogva, ezért mikor rajta kapjuk őket, parancsoljuk nekik, 
hogy adják vissza hétszeresen, amit eloptak. (Ézsai.42;22, Jóel.2;25-26).

Az Úr Jézus Krisztus kiöntötte az Ő lelkét miértünk  (Ézsai.53;11-12) . Ez szó szerint 
megtörtént és ez igaz, mert ezt mondja az Ige a (3.Móz.17;11, 5.Móz.12;23). " A testnek élete a  
vérben van én pedig az oltárra adtam azt nektek, hogy engesztelésül legyen a ti életetekért...". A 
helyreállításra utalva a  (Nelson's Expository Dictionery of the Old Testament Nelson,1980 
Editors  Unger and White)  azt  mondja,  meggyógyulni azt  jelenti,  hogy helyreállni  a normális 
állapotba,  és  a  gyógyulás  az  egy  folyamat,  amit  Isten  végrehajt.  Visszakerülünk  abba  az 
állapotban, ahol kellene lennünk, amit elveszítettünk az Ádámi bűn által. A megváltás helyreállít 
minket abba az állapotba, amiből az Ádámi  bűn kimozdított. A bűn egy démonikus folyamat, és 
a bűnnek eltávolítása helyreállítást eredményez.

Az  1.Korint.2;14 nem  azt  mondja,  hogy a  természetes  ember  nem  tudja  elfogadni 
Istennek  dolgait,  hanem  arról  beszél,  hogy az  érzéki  ember  nem  tudja  megfogni  az  Isteni 
dolgokat. A (Jakab.3;15)-ben azt mondja az érzéki ember bölcsessége nem felűről jön, hanem 
földi, testi és ördögi. Az Új Testamentum leleplezi a testet és a lelket, vagy azokat a területeket, 
amelyek gyengék azért, mert démonikus dolgok húzódnak meg mögöttük. Mind azáltal a szellem 
győzedelmeskedni tud felettük. Jakab rámutat arra, hogy az a személy, aki visszahozza a bűnöst a 
bűnből az lelket ment meg  (Jakab.5;20). Minden kétség nélkül mondhatjuk, hogy ez a vers a 
keresztényekre vonatkozik.  PLD: Ha egy keresztény személy elkezd fantáziálni  ez őt  később 
bűnre viheti, a bűn pedig halált nemz. (Jakab.1;15). De ha megmutatjuk az igazságot ennek a 
személynek az eredményezhet megtisztulást és megszentelődést számára.  (1.Péter.1,22).   És ez 
vezetheti őt az igazi szabaduláshoz. Meglátni az igazságot egy területen és az igazsághoz térni, 
az megtud menteni a bűnnek a zsoldjától,  amely a halál.

Ha  lelkünk  a  médium,  amin  keresztül  a  szellem  dolgozik,  akkor  fel  kell  a  mi 
szellemünket  öltöztetni  Istennek  Szellemével (Zsidó.1;7,14,  Eféz.4;13). A  Biblia  felhívja  a 



figyelmet arra, hogy a külömböző gonosz szellemeket elkell távolítani magunkból. (Jakab1;21, 
1.Péter.2;1 és Kolossé.3;8-9) stb.

Az Ige azt a kifejezést használja, hogy vessétek el, vagy levetvén, mint egy piszkos ruhát.  
A görögben ez a kifejezés azt is jelenti, hogy megsemisíteni. A (Kolossé.3;10; Efézus.4;24)-ben 
azt mondja nekünk az Ige, hogy öltözzük fel az ÚJ embert. Ez itt úgy hangzik, hogy ugyanabban 
az  időben  lehetnek  a  szellemünk  körül  JÓ  és  ROSSZ  szellemek,  hogy   segítsenek  vagy 
akadályozzanak minket.

Nyilvánvaló,  ha az ember jogos alapot  ad a démonoknak,  akkor  már a megfogamzás 
idején meg tudják osztani a lelket.  (Zsolt.7;3). Nézzünk erre egy példát: Egy alkalommal egy 
asszony, akit mi régebb óta ismertünk sohasem voltak az érzelmi képességei teljesek azért, mert 
a családján volt egy "katonai" átok, ami visszanyúlt az őseire. Jó alapunk van azt gondolni, hogy 
a Zsidó.3;12,-ben említett hitetlen gonosz szív és a mögötte létező démon a szívben lakik. Mióta 
a Zsoltáríró a 22.rész 27. versében azt írja:  "  dicsérik az Urat akik őt keresik. Éljen szívetek  
örökké! " Ez arra enged következtetni, hogy a szív él örökké. Mert a bűnnek a zsoldja a halál,  
(Jakab.5;20)   ezért a démonok mindig ölni akarnak, de ha az nem sikerül  akkor azt akarják, 
hogy megállítsák a szívünknek és a lelkünknek működését, ha már megsemísiteni nem tudják.
A szív meglehet osztva : " És teljes szívvel féljem nevedet."  
Zsolt.86;11,

 Gondolom felismerted, hogy az Istennek félelme a szívünkben helyezkedik és található. Az Ige 
nem hívná fel a figyelmünket, hogy egységes legyen a szívünk, ha nem lenne létfontosságú. A 
(Zsolt.12;3-4) versben ezt találhatjuk: "hízelkedő ajakkal kettős szívvel szólnak."    Ez az Ige is a 
szív megosztottságának lehetőségét bizonyítja. A kettős szívűség hasonlít a kettős lelkűséghez. 

Az   (1.Krónika.12;33)  -ban arról beszél az Ige, hogy: "A Zebulon fiai közül a harcra  
kimenők,  minden  hadiszerszámokkal  felkészülve,  ötvenezren  valának,  készek  a  viadalra  
(állhatatos szívvel)"  az eredeti  szövegben úgy fejezi  ki      nem   megosztott szívvel.  Ez a vers itt  két 
dologra mutat rá: 

1. Az egységes szív létfontosságára.
2. Hogy a szív lehet megosztva, ugyan úgy, mint a lélek. 
A gyakorlatban az úgy néz ki, a lélek választ és a szív cselekszik. Sokszor az Igében a 

szívet is használják annak kifejezésére, hogy érez és tudata van mint (Jób.27;6) -ban. Sokszor ez 
a  mi  kontrollálásunk  alat  van.(Jób.11;13,   2.Kron.12;14) és  indíthat  a  cselekvésre:
(2.Móz.35;21).

A szív összekötődhet egy gonosz vádolással (Zsidó.10;22)  arról beszél, hogy szívünknek 
szabadnak  kell  lenni  a  gonosz  vádolástól,  ez  az  Ige  rámutat  ezektől  a  dolgoktól  való 
megszabadulás  fontosságára.  A  (Róma.8;27  és  a  1.Thess.2;4) utal  a  Szent  Szellemre,  a  ki 
vizsgálja a szívünket. (Márk.2;6). Terveket készít a szívűnkben, (Zsolt.33;11) és cselekszik a mi 
szívünkből vagy lelkünkből.

Ha mi tesszük Istennek akaratát ami lelkünkből (Eféz.6;6) azt sátán nem szereti, és azért 
akarja ő lábát megvetni ezen a területen, mert fontos számára. A mi szívünknek van szeme, hogy 
meglásson és megértsen dolgokat (Eféz.1;18) ami szükséges, hogy helyre álljon,  hogy értsünk és 
láthassunk vele.  (Eféz.1,18), mert ha az ellenség meg tudja ezt vakítani, akkor elérte, hogy ne 
láthassuk Istennek akaratát  és  ne  cselekedhessük meg.  Az  (1.Pét.3;4) azt  mondja  a  szívnek 



elrejtett embere, (Jakab.1;21)  utasít tegyük félre azokat , szabaduljunk meg ezektől, "....hogy 
szelídséggel fogadjátok  a beoltott  Igét,  amely megtarthatja a ti  lelkeiteket...." Ez arra enged 
következtetni,  hogy a  mi  szellemünk  meg  lesz  tisztítva  és  a  lelkünk  meg  lesz  mentve.  A 
megtéréskor szellemünk azonnal  ujászületik  egy pillantás  alatt,  de a lelkünknek át  kell 
menni a helyreállítás folyamatán. Azért, hogy a mi testünk tudja hordozni a menyeinek 
ábrázatát amiről az (1.Korint.15;49) szól. (15rész 35-58-ig evvel foglalkozik). 

A megváltatásunknak három része van. Mikor a helyreállítás megtörtént mind a három 
területen akkor :
" Szeretteim most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy miké leszünk.  
De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk Ő hozzá, mert megfogjuk őt látni,  
amint van "
                                                     1.János3;2.

A szív  működése:  Elhagyhat,  (Zsolt.40;13),  a  szószerinti  fordításban úgy hangzik, 
lehet megvakulva. (5.Móz.29;4),  lehet keserűségben, (Példa.14;10), tervezheti az embernek 
lépéseit,  (Példa.16;9),  (itt  az  angolban  az  elme  helyett  szív  van),  benne  történhetnek  a 
döntések, (1.Kor.7;37). Tud megérteni és felfogni dolgokat, (Ésaiás.44;18),  fel lehet töltve 
szellemekkel (Jerem.48;29) szószerint,  (Jere.49;16,  és Hóse.13;6).  Lucifer azt mondta az ő 
szívében (Ésai.14;13), hogy az Isten fölé helyezi magát. A szív meg lehet törve, (Zsolt.34;19), 
meg lehet sebesülve, (Zsolt.109;22), meg lehet halva, (1.Sámuel.25;37).

Szívünknek Isten felé kell irányulva lenni. (Zsolt.78;8).  És aki ezt megteszi az erős lesz 
az  Úrban. (Zsolt.112;8).   És  Babilonnak  a  démonja  ezt  mondta  az  ő  szívében.  (Esai.47;8) 
"szószerint értsed ezt az Igét".

Természetesen  amikor  szabadulásért  imátkozunk  a  gonosz  szellemeket  támadhatjuk 
külömböző képen, mint pld: megsebesíteni, megtörni és megosztani az ő szívüket és lelküket, 
használni  ellenűk a Lélek kardját.  stb,  mert  a  démonoknak van szívűk,  ezért  kell  nekünk is 
támadni ezt, mert ez az ő érzékeny pontjuk. Az Igéből világosan láthatjuk azt, hogy Isten is és a 
sátán is tud a szívünkbe gondolatot adni.  (Ezék.38;10) Természetesen mi is tudunk helyezni a 
démonok szíveibe  gondolatokat,  amelyek káoszt  okoznak a körükben, vagy polgárháborút  és 
teljesen feladják helyüket. Isten megtudja nyitni a szívet (Apcs.16;14), de a sátán el tudja lopni a 
szívből az Isten által oda helyezet dolgokat  (Ján.10;10, és Máté.13;19). Pál apostol kijelenti a 
2.Korintus,7;3-ban  és  a  Filipp.1;7,-ben,  hogy  ő  a  szívében  hordozza  a  keresztényeket,  és 
gondolom  ez  kifejez  egy  nagyon  erős  lelki  kapcsolatot  ővelük.   A  szív  lehet  becsapva 
(Jakab.1;26, és Róma.16;18). Ha a szív meg van csalva (nem csak az elme és a lélek) akkor az 
emberek nem tudnak helyesen cselekedni, dönteni és gondolkodni. Ezt nagyon jól láthatjuk az 
Igében,  mikor  Isten  megígérte,  hogy  körülmetéli  a  szívünket.  (5.Móz.30;6) és  amikor  ez 
megtörténik bennünk megtísztit minket, hogy tudjunk felmenni Istennek hegyére tiszta szívvel, 
ahol  (Zsolt.24;4) választ  kapunk  minden  imánkra,  mert  a  szívünk  nem  kárhoztat  minket 
(1.János.3;21), Egyedül csak az ellenség kárhoztat és nem az Isten. És ezt a szívűnkben levő 
démonok teszik. Még csak az ő puszta jelenlétük is egy vádolás. (Márk. 11;26).

Manapság  egy  eretnekség  van  a  köztudatban,  ami  szerint  Isten  nem  tudja  a  jövőt. 
(Jerem.7,31,  19;5,  és  32;35) az  a  szó  hogy  "gondolatomban  sem  volt" az  eredetiben  úgy 
hangzik, hogy Isten nem akarta, hogy Izrael ilyet tegyen.



A szelíd szív a testnek élete,  Az eszesnek elméjében nyugszik a bölcsesség, ami pedig a  
tudatlanokban van magát hamar megismerteti.
                                            Példabeszédek14;30,33.

A Példabeszédekben olvashatjuk: "bolond azt mondja az ő szívében nincs Isten " nagyon 
sok esetben a gonosz szív és hitetlenség kontroláló szelleme vezeti félre az embereket Istentől, 
amik lakoznak a bolondok szíveiben a többi más démonokkal együtt. Pld: ateizmus, büszkeség, 
stb.

 

Készült Drew Parkhill által szolgáltatott anyag alapján.
Átdolgozta Win Worley

Engedéllyel újra nyomtatva  Smashing the Hosts of Hell 
By Win Worley  1983.H.B.C. Po Box.626. Lansing IL. 6043

A MEGOSZTOTT LÉLEK

Az Ige tudatja számunkra azt, hogy Isten az embert a földnek porából alkotta és az orrába 
lehelte az életnek leheletét. És igy lett az ember élő lélekké.  (1.Móz.2;7) Az Ige nem mondja 
konkrétan,  de mi  feltételezzük,  hogy az  embernek szelleme ugyan ebben az időben lett  bele 
helyezve.  Ennek az  lett  a  következménye,  hogy az  ember  olyan  lett  mint  Isten.  Az  ige  azt 
mondja, hogy az Ő képére és hasonlatosságára lett az ember teremtve és formálva. (1.Móz.1;26) 
Mikor Isten befejezte az Ő munkáját és megvizsgálta azt látá, hogy igen jó. 

Az embernek lelke  kontrolálja  a  testet,  de a  lélek  az  újjászületés  állapota  előtt  sátán 
kontrollálása alatt volt. Az újjászületés után a lelkünknek szüksége van egy teljes helyreállításra, 
amit az újjászületés tesz lehetővé, de ez nem történik automatikusan mint sokan mondják, hanem 
nekünk  kell  azt  kimunkálni.  Mint  nagyon  sok  más  Istennek  ígéretében  automatikusan  nem 
részesülünk,  hanem  azt  hitáltal  nekünk  kell  magunkévá  tenni.  A  Róma.10;17-ben  ezt 
olvashatjuk: 
     "Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által."

Az Ige figyelmeztet bennünket arra, hogy vetkőzzük le az ó-embert és öltözzük fel az új 
embert és változzunk el az elménknek megújulása által. (Eféz.4;22-23)  Pál a rómaiaknak irt 
levelében folytatja és ezt mondja:  
Ha annak a Lelke lakik bennetek, a ki feltámasztotta Jézus Krisztust a halálból, ugyan az a ki  
feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az ő ti bennetek  
lakozó Lelke által.         Róma.8;11,

Ennek ellenére nagyon sok keresztény tanító azt állítja, hogy automatikusan megtörténik 
és semmit sem kell ennek érdekében tenni. 
Természetesen ez nem úgy van. Az igaz, vannak sokan, akiknek ez nagyon könnyen megy, de a 
többségnek nem olyan könnyű. 



Azért  ha  valaki  Krisztusban  van,  Új  teremtés  az  a  régiek  elmúltak,  imé  újjá  lett   minden.  
2.Kor.5;17.

Mindenkiben meg van a vágy egy könnyű út után, minek segítségével könnyen szellemivé tudna 
válni. Sokan megelégednek azzal, ha egy változás történik az arcukon, vagy külsejükön. Mivel a 
farizeusság elterjedt a keresztények körében, ezért láthatjuk mennyivel inkább szükségünk van 
egy valódi változásra. Ezt a változást egyedül az Úr Jézus Krisztus vére által és az Ő feltámadása 
által tudjuk elérni. Az Úr Jézus Krisztus nevének az ereje a kulcs, ami megnyitja és szabaddá 
teszi lelkünket az évezredekre visszamenő fogságból, amelybe az ellenség helyezte a lelkünket. 
Az ellenség felett aratott győzelem az, amely a keresztényt Jézus Krisztus központúvá teszi, és 
kiszabadít a vallásosság rabságából. Az embernek meg lett adva az a képesség, hogy elfogadja, 
vagy elutasítsa Istent. Istennek sohasem volt a célja, hogy egy érzelem és gondolat nélküli embert 
alkosson. Ádámnak és Évának a bűne az, hogy nem választották Isten követését, ezáltal egy ék 
jött létre az ember és Isten között. Mikor Isten parancsolta Ádámnak, hogy vegyék uralom alá a 
földet és ez a folyamat félbe maradt akkor, amikor az ember vétkezet. Az ember igy sátánnak a 
kezébe került  és  szükség volt,  hogy jöjjön az  embernél  erősebb az  Úr Jézus  Krisztus,  és  Ő 
szabadította  ki  az  embert  az  ellenség  kezéből. (Jere.31;11) Az  újjászületés  nélkül  nincs 
reménységünk arra, hogy valaha is kiszabaduljunk az ellenség kezéből. (Eféz.2;1-5)

A "Srongs  Concordanc (#5314)"  meghatározza,  hogy a lélek  egy légző teremtmény, 
amely rendelkezik  életerővel.  Alapjába véve a lélek magában foglalja: az  elmét,  akaratot,  és 
érzelmet, és az ezekhez kapcsolódó dolgokat. Másféleképpen kifejezve a fizikai test az, amely 
összefogja az  ember  lelkét  és  szellemét.  (1.Thes.5;23,) Természetesen  a  testet  kontrollálja  a 
lélek. Az érzéki ember nem tudja megfogni (megérteni) az Istennek dolgait,  mert szellemileg 
halott  a   bűn  következménye  által (Eféz.2;11, és  1.Kor.2;14). Természetesen  a  gondolata, 
akarata és érzelme nem halott,  de szelleme az ami élet nélkül van. A Jelenések Könyvében a 
lélek úgy van ábrázolva, mint egy látható és felismerhető része a személynek (Jel.20;4 és 18;13). 
Természetesen a léleknek ugyan az a személyisége karaktere, emlékezete, egyénisége, érzelme 
stb van, mint a személynek, amikor a testen keresztül megnyilvánul. Az a személy, aki még nem 
született  újjá  teljesen,  függ  a  fizikai  érzékeléstől  és  szellemi  része  nem  dolgozik,  halott. 
(Ján.5;25) Az ilyen embernek a bölcsessége Jakab szerint  (Jakab.3;15) "földi, testi,  ördögi". 
Mert  bármikor  segítséghez  folyamodnak  ezek  az  emberek,  természetesen  nem  az  Úr  Jézus 
Krisztushoz,  de van ugyan válaszuk és megoldásuk a problémára, de ez mindig a démonikus 
csatornákon keresztül jön, ami szennyezett és kötelekkel teljes. Az újjászületés által szellemünk 
megelevenedett (Eféz.2;1-6) és helyzetünk, állapotunk Jézus Krisztusban biztos a menyekben. 
(Zsido.4;16) A megújult szellemünkön keresztül (Eféz.4;23) képesek vagyunk megtapasztalni és 
átélni a lelkünk és szellemünk megújulását és megtisztulását. Egyedül Istennek Igéje az eszköz, 
amely el tudja választani a lelket a szellemtől (Zsidó.4;12).

" Ő helyreállítja az én lelkemet " (Zsolt.23;3) angol fordításban ez Ige rámutat ezeknek a 
dolgoknak a szükségességére. A helyreállítás a Héber nyelvben azt jelenti, hogy (vissza hozza, 
vissza  fordul,  újból  az  eredeti  állapotban  vagyok.  Újra  kihoz  a  bajból,  újra  megszabadít,) 
HELYRE ÁLLÍT a Strongs Concordance #7725.  

Jézus mindent a lábai alá vetett (Zsidó.2;8) és ez az erő az öröksége az ő benne hívőknek.
(Luk.10;19) Ebbe beletartozik az a hatalom, hogy helyreállítsuk azt a lelket amelyet az ellenség 



megsebesített.  Az  újjászületéskor  az  történik,  hogy  a  Szent  Szellem  az  ember  szellemébe 
költözik,  amikor  elfogadja az Úr Jézus  Krisztust  megmentőjének és megváltójának.  A Szent 
Szellem  a  pecsétje  a  szellemen  és  ő  a  záloga  a  mi  örökségünknek  a  megváltás  napjáig. 
(Eféz.1;13, 4;30, 2.Kor. 1;22)  Ezzel a munkával Ő belekeresztelt minket az Úr Jézus Krisztus 
testébe  (1.Kor.12;13) A  megtisztított  szellem  része  az  új  embernek,  amely  nem  vétkezik 
(1.Ján.5;18).  

A  lélek  (elme,  akarat,  érzelem,)  és  a  test  a  lakóhelye  a  démonoknak  és  ezt  nekünk 
alaposan  és  rendszeresen  kell  megtisztítanunk,  amit  egyedül  csak  eredményes  szabadulási 
folyamatokon keresztül tudunk véghezvinni.  Egy vagy két szabadulási  alkalom nem elegendő 
ennek elvégzésére.

Mikor  különböző  területeket  a  gonosz  szellemek  szabadon  engednek,  mert  azokon  a 
területeken a  szabadulás  megtörténik,  akkor  szellemi  növekedés  és  előrehaladás  fog történni 
azokon  a  területeken  és  Istennek  Szelleme  tölti  be  azokat  a  helyeket.  (2.Móz.23;17-30. 
5.Móz.7;20-24.)  Ez vezetett sokakat arra a gondolatra, hogy ők már szabadok a bennük lakozó 
gonosz szellemektől. Amikor később újból szabadulásban volt része a személynek, felismertük 
több  rétegét a gonosz szellemeknek, amelyek le lettek leplezve és kilettek űzve, igy a megtért 
személy megerősödött és növekedet az Úrban.

Vannak  olyanok,  akik  hibásan  azt  gondolják,  hogy  ők  vagy  mások  már  teljesen 
megszabadultak.  Mind  ez  arra  mutatt  rá,  hogy  a  személyben  nincsenek  meg  a  realitásnak 
gyümölcsei,  mert  nem tudja felismerni és meglátni  a démonikus szellemek felépítési  formáit, 
technikáit, és munkáit. Az ellenség ilyenfajta lebecsülése egy nagy hiba a szellemi harcban. Ezek 
a szuper extra okosok és magabiztosak nem ismerik fel Istennek a bölcs tervét és munkáját a 
szabadulásban.  (5.Móz.7;20-24, 2.Móz.23;27-30) Ez sokszor úgy mutatkozik, hogy ezeknek a 
keresztényeknek rendszeresen van új kijelentésük, amit nem tudnak alá támasztani az igével vagy 
bibliai igazságokkal. Nagyon sok esetben ezeknek erős okkult háterük van és az okkult szellemek 
úgy mutatják magukat az személynek, mintha a Szent Szellem ajándéka lenne és, hogy ők már 
teljesen  szabadok.  (Nézd  meg  és  tanulmányozd  "Vallásos  szellemek  munkái  és 
megnyilvánulásaik" War on the Saints by Jesse Penn-Lewis) A megtévesztő vallásos démonok 
nagyon utánozzák és kopírozzák a Szent Szellemet, de a Szent Szellem által leleplezhetők. Egy 
olyan személy aki erős okkult hátérrel rendelkezik nagyon óvatosnak kell lennie, mert a benne 
lakozó szellemek megpróbálják őt tévútra vinni. Vallásos szellemek úgy manővereznek, hogy a 
dolgok úgy látszanak,  mintha eredeti lenne az Isten Szelleme által. 

Sátán azt akarja, hogy a szabadulás tévútra jusson, és ne helyezzünk rá hangsúlyt. Ha az 
Igén állunk és az Ige szerint járunk el, akkor győzelmünk van. Sokszor sátán igyekszik egy jobb, 
egyszerűbb,  könnyebb,  gyorsabb  megoldást  adni,   mint  amit  Isten  ad  az  Igéből,  de  annak 
elfogadása vagy gyakorlatba vitele eltérít a helyes céltól.

A lélek lehet megosztott : (nem egész):

Hogy szét ne tépje, mint az oroszlán az én lelkemet, szét ne szaggassa, ha nincsen szabadító.  
Zsolt.7;3

Ez az Ige nem csak azt mutatja, hogy lehet megosztott lélek, hanem azt is mutatja, hogy 
meddig  történhet  ez,  amig  nem jön  a  szabaditó.  Azok tudnak csak növekedni  a  szabadulási 



szolgálatban, akik csinálják és ezáltal van ismeretük és megértésük az Úr Jézus Krisztus vérének 
csodálatos erejéről. Az abban rejlő hatalomról az ismeret és gyakorlat által, amit eredményesen 
használnak a harcban, hogy kiszabadítsák azoknak a lelkeit, amelyet az ellenség megosztott vagy 
fogságban tart. Meg vagyok győződve arról, hogy Isten egy tökéletes védelmet adott a démonok 
ellen, de ezt a védelmet el lehet veszíteni öröklődés, kíváncsiság, makacsság, vagy akaratosság 
által. (Zsolt.19;14,  2.Pét. 2;10)

Amíg nem részesültem szabadulásban sosem értettem a szellemi dolgokat úgy, mint most 
értem. Menyire fontos,  hogy tudjunk adni az újszülött  gyermek számára egy Isteni örökséget 
(Prédikátor.7;1,  Péld.22;1). Mikor démonokkal hadakoztunk nagyon sok démon elvolt bújva és 
háttérben volt,  de csak lassan jöttek a felszínre és bontakoztak ki.  Had mondjak egy példát: 
Gondolom a legtöbb hívő egyszer,  vagy többször  gondolkodott  azon,  hogy Isten miért  adott 
olyan szigorú törvényt Izraelnek és tiltotta meg számukra, hogy más nemzetekkel házasodjanak 
össze. A szabadulásban megtanultuk azt, hogy minden egyes nemzetiségnek megvan a sajátságos 
okkult  hátere,  amelyeket  a  sajátságos  nemzeti  hagyományok  által  alakítottak  ki.  Ez  okozott 
gyermekeik  számára   3-4  generációra  kiterjedő  átkokat.  (2.Móz.20;5) Mikor  az  emberek 
megházasodnak,  akkor  a  démonjaikat  gyermekeik  öröklik,  de  a  gyerek  mind  a  két  szülő 
szellemeit megkapja. És ez magyarázza meg azokat a szigorú utasításokat, mit Isten adott Izrael 
számára,  amikor  elfoglalják Kánaán földjét.  Azért  kellet  teljes városokat  kipusztítani  és még 
minden élőlényt ami abban volt  megkellet  semísíteni.,  mert  a boszorkányság és a perverzitás 
elérte a tetőpontját, amiből nem volt kiút, Isten akarta, hogy Izrael legyen elszigetelve ezektől.

Természetesen nem tudunk semmit  sem tenni annak a helyzetnek a megváltoztatására, 
amiben most élünk, de tudjuk használni Istentől kapott hatalmunkat, amit az újjászületés által 
nyertünk,  hogy az  örökölt  jogos  démonikus  lakozást  felszámoljuk,  és  a  démonokat  kiűzzük 
életünkből,  hogy  ne  akadályozzák  Istennel  való  szoros  kapcsolatunkat.   (Olvasd  el  és 
tanulmányozd a "Demolishing the Host of Hell" A Pokol Seregének Lerontása 46-47. oldalt, ami 
foglalkozik: Ima, bizonyság, és utasítás a szabadulásra.)

 Amikor először kerültünk szembe azzal, hogy boszorkányok elragadták a léleknek egy 
részét átok által, (A Pokol Seregének Megsemisítése, II. kötet, 67.old) egy kicsit nehéz volt ezt 
megérteni és elfogadni. Tudtuk hogy ez lehetővé tette az okkult személyt és démonjait arra, hogy 
külömböző kontrollálást gyakoroljon azon a személyen és támadja őt eredményesen. Azt volt 
nehéz megérteni, hogy az a személy, akivel ezt tették, hogy volt képes funkcionálni, amikor az ő 
elméjét, akaratát és érzelmét elvitték, elrabolták. Mi ebben a helyzetben olyan dologgal álltunk 
szemben, amikor a démonok a léleknek egy részét rabolták el és azt pótolták az ő jelenlétükkel és 
tartották  az  uralmuk  alatt.  Ezt  a  "fog"  esetével  tudnánk  legjobban  példázni.  Amikor  valaki 
elveszt egy fogat, vagy lecsorbul, akkor az orvos azt egy oda illő anyaggal kipótolja, de az csak 
egy pótlás és nem az eredeti. Ebben az esetben is a démonok pótolták ki a hiányzó részeket, amik 
el voltak rabolva. Minden esetben, amikor a kérdés feltámad a gondolatban, az érzelemben, az 
akaratban, akkor a gonosz szellem nyilvánul meg és próbálja utánozni azt az területet, de az nem 
a személynek a természete vagy karaktere, hanem a démonok természetének a megnyilvánulása. 
Ezt a démon olyan jól csinálja, hogy a személy nem ismeri fel, hogy az nem ő. Ez az eset is 
nagyon  jól  illusztrálja  sátánnak  az  ügyességét,  és  ahogy ő  kivitelezi  a  tervét.  Ha  ez  nincs 
felismerve,  akkor a betolakodott  démonok tudnak problémát  okozni  a személy életében,  ami 
megnyilvánul:  harag,  gyűlölet,  gyilkosság,  paráznaság,  és  stb.  bűnökön  keresztül  amikor 



lehetőség nyilik rá. Sátán minden lehetőséget kihasznál, hogy az embereknek a lelkét megtördelje 
és megcsorbítsa, mert ha ezt elérte, akkor már a győzelem majdnem az övé. Ez azért történhet 
meg, mert nincsen tudomány és értelem. (Hós.4;6)  Ennek megakadályozása csak egyféleképpen 
lehetséges, mégpedig Istennek az őrző angyalai által. (Mát.18;10,  Zsolt.34;8) Ezért parancsolta 
az  Úr Izraelnek,  hogy teljes  szívűkből  és  teljes  lelkükből  szeressék  az  Urat. (5.Móz.6;5.  és 
Luk.10;27) Mária az ő teljes lelkével magasztalta az Urat.(Luk.1;46-47) 

Természetesen, amikor a léleknek egy része el van rabolva, akkor a személy nem tudja 
teljes lélekkel szeretni, felmagasztalni az Urat. Igy a Teremtő megvan lopva és rövidítve, mert 
nem adjuk meg neki azt, ami őt illeti. Az ember úgy lett megalkotva és megteremtve, hogy az ő 
lelkében van egy szomjúság és éhség az Úr iránt. Mikor sátánnak lehetősége van arra, hogy a 
lélek egy részét magáévá tegye, akkor a személy nem tudja az Urat kellőképpen dicsérni, és nem 
tud megelégedni lelkében.(Zsol.42;12). 

A házasságon kívüli szexuális kapcsolatnak megvan az ereje, hogy megtörje a lelket. Mi 
figyelmeztetve vagyunk:

A ki pedig asszonnyal paráználkodik, bolond; a ki magát el akarja veszíteni, az cselekszi ezt.  
Vereséget és gyalázatott nyer, és az ő gyalázatja el nem töröltetik.
                                                            Példabesz.6;32-33

Pál apostol figyelmezteti a hívőket, hogy meneküljenek el a paráznaságtól (1.Kor.6;18, és 
Péld.7;23) Mert aki paráználkodik a saját teste ellen vétkezik. 

A boszorkányságnak is van ereje arra, hogy megtörje a lelket.(Ezékiel.13;20). Az igaz, 
hogy a megtért személy  különösen ki van téve ezeknek a támadásoknak. (Egy okkult ember 
mikor megtért bizonyságot tett arról, hogy a régi állapotukban azt csinálták, hogy megátkozták és 
megosztották  a  kersztényeknek  lelkeit,  hogy ne  tudjanak  győzedelmes  életet  élni),.  Nagyon 
fontos, hogy mindig az Isten Igéjén álljunk és kérjük a teljes és tökéletes  védelmet testünkre, 
lelkünkre,  szellemünkre,  naponként.  Hogy  megálljunk  sátán  minden  támadásával  szemben. 
(Zsolt.34;8).

Párnák, amulettek, és kendők melyek használva voltak a démonok imádásánál felletek 
használva, hogy vadásszák a lelkeit az igazaknak és kergessék, hogy repüljenek mint a madár. 
Fekete és fehér mágiával (boszorkánysággal) tudják ezt tenni.

Az  a  személy,  aki  fogságba  esett  karizmatikus,  vagy  bármilyen  más  vallásos 
csoportoknál, ahol ő kérdés nélküli  engedelmességel és alárendeltséggel tartozik a vezetőnek, 
amelyet  el  is  várnak  tölle.  Az  ilyen  kapcsolat  is  el  tudja  végezni  ezt  a  műtétet  a  lelken 
( megosztja és megcsorbítja a lelket) Jezabeli boszorkányságon keresztül.

A lelket  alá  lehet  aknázni  szavakkal  is (Apcsel.15;24). Jól  jegyezd  meg  azt,  hogy a 
gyülekezetek kezdeti idejében a farizeusok követték Pálnak "a kegyelemből való megigazulás" 
tanítását,  de  hozzá  adták  sőt  előtérbe  helyezték  a  "cselekedetek  által"  való  doktrínát  és  a 
törvényeket. Az ilyen emberek nem haltak ki, hanem még jobban szaporodtak. Az nagyon fontos, 
hogy az Istenben hívő keresztény nagyon figyelmesen ellenőrizze és figyelje hogy mit  olvas, 
figyel, hallgat, és fogad el. 



A bizonytalan lélek (az aki nem épített alapokat az Igéből), azt meg lehet ingatni és félre 
lehet  vezetni,  (megtudják  varázsolni)  az  életnek  a  gyönyörével  és  az  e  világi  dolgokkal. 
(Péter.2;14). 

A lelket meg lehet tisztítani Igazsággal, az Isten Igéjének való engedelmesség által.   "A 
Te igéd igazság" Ján.17;17. A Szent Szellemen keresztül. Ami szeretetet ad a szívbe Isten iránt 
és  keresztény tesvéreink  iránt.(1.Pét.1;22).  A  Máté.16;26, alapján  a  lelket  el  lehet  cserélni 
anyagi dolgokért.   
 "Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de az ő lelkében kárt vall." 
 Ez  arra  mutat  rá,  hogy földi  eredményeket  és  kedvezményeket  kaphatnak  azok,  akik 
lelkük, (elme, érzelem, akarat,) egy részét odaadják a sátánnak. Talán ez magyarázza a sok földi 
gazdagságot, sikert és eredményt, amelyet sokan elérnek és élveznek, akik látszólag is becstelen 
hamis  személyek, akik kereszténynek látszó gyülekezeteket  alapítanak és hamis  szolgálatokat 
végeznek, és keresztényeknek nevezik magukat. 

A nagyszülők nagyon sok esetben tudnak jogos alapokat adni az ellenségnek arra, hogy 
támadják a leszármazottak lelkét (5.Móz.6;9.10)

Az ő isteneiket faragott képeit tűzzel égesd meg; az azon lévő aranyat,  ezüstöt, meg ne  
kívánd, és magadnak el ne vedd, hogy tőrbe ne essél miatta, mert utálatosság az Úr előtt, a te  
Istened előtt.

Utálatosságot  pedig ne vigyél be a te házadba, hogy átokká ne légy, mint az,  hanem  
megvetvén vesd meg azt, és utálván utáld meg azt, mert átkozott.
                                                     5.Móz.7;25-26,

A maga álnokságai fogják meg az istentelent, és a saját bűneinek köteleivel kötöztetik  
meg
                                                     Példabesz.5;22, 

A bűn kötelet  alkot,  ami megkötöz,  és ezt kell  széttörni,   megoldani  amiről  az  (Ésai. 
58;6) beszél.

Még sok más dolog képes a lelket megosztani, mint pld. kábítószer, alkohol, rock zene, 
hamis vallás, házasságon kívüli szexuális kapcsolat, dohányzás stb. Mi azt tapasztaltuk, hogy a 
bálványimádásnak  is  megvan  az  ereje,  hogy a  lelket  megosztottá  tegye,  ezért  tiltotta  Isten 
Izraelnek és figyelmeztette, óvta őket.

Az Istenben hívőnek meg van a hatalma arra, hogy helyre állítsa a megosztott lelket ima 
által:

Az  Úr  Jézus  Krisztus  nevében  igénylem  a  helyreállítást  (személy  neve)  lelkének  és  
széttörök mindenfajta átkot, amelyek ezt előidézték. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérem Atyám,  
hogy bocsásd  meg  ezeket  a  bűnöket:  házasságon kívüli  szex,  rock  zene,  alkohol,  kábítószer  
bármely formája,  bálványimádás,  hamis vallás,  vallásos  hibák,  makacsság,  lázadás,  stb.  (ha  
vannak más dolgok, akkor egészisd ki  azzal). Kérem Atyám küldj  megfelelő létszámú angyal  
sereget,  amik  szükségesek,  hogy  begyűjtsék  és  vissza  hozzák  (személy  neve)  lelkének  (elme,  
akarat, érzelem) hiányzó részeit, és kérem állítsák a megfelelő helyükre azokat  ő benne. És még  
kérem az Úr Jézus  Krisztus  nevében,  hogy minden démonikus  jelenlét  amik kapcsolódtak  és  
kötődtek  a  megosztott  lélekhez,  és  amelyek  okozták  azt  legyenek  kivetve  most,  az  Úr  Jézus  
Krisztus nevében.



Felismertünk két alapvető reakciót erre az imára, 1.  Az a személy aki részesült az imában 
átélt fizikai érzelmi változást és egy teljességet érzett, amit ő sohasem érzett előtte. 
2.  Másokban a jelentkezett  változás  nagyon nehezen volt  érzékelhető,  de  2-3 napon belül  a 
személy egy határozott változást ismert fel és bizonysága volt annak megtörténtében.

Egy másik esetben egy asszonynak az apja az U.S.A. keleti partjainál lakott, aki aktívan 
részt vett az "Illumináti" Felvilágosultak mozgalmában. Mikor lánya született ő fel ajánlotta őt 
boszorkánynak és kérte a boszorkányokat az egész U.S.A.-ban hogy imátkozzanak ezért. Nagyon 
jól bemutatja Isten kegyelmét és önállóságát az, hogy az asszony megmenekedet azoktól, amit az 
apja  akart  ráhozni.  Ez  az  asszony újjászületett  és  befogadta  az  Urat,  megtért,  és  egy biblia 
iskolában volt tanító. Először ő erősen hitte, hogy keresztényekben lehetnek démonok, de később 
két évre rá ő ezt már nem tudta elfogadni. Ő nagyon sok nyomásokon ment keresztül, amit a 
gonosz szellemek okoztak számára, és csak úgy tudott győzedelmeskedni felette, hogy az Igét 
megvallotta és Isten ígéretén állott. Ő hozzám jött mikor egy szabadulási összejövetelt tartottam 
azon a környéken, és kérte imátkozzak az ő szabadulásáért. Mielőtt még kiűztem volna azokat a 
démonokat  az  Úr  Jézus  Krisztus  nevében,  a  démonok  elkezdtek  hangosan  reklamálni  és 
említették, milyen határozottan dolgoztak a személyben azon, hogy megakadályozzák őt a velem 
való találkozásban. Bizonyságot tettek arról, azért nem tudták elérni céljukat, mert az asszony az 
Igén állt és azt megvallotta. 

Az olyan biztató és megerősítő, ha az ellenség is bizonyságot tesz arról, milyen erő rejlik 
Isten Igéjében. Annak ellenére,  hogy milyen sok okkult  személy imátkozott  érte,  hogy őt  az 
okkult  irányba tereljék. Nem érték el eredményüket,  mert  Isten Igéjén állt  és Istenben bízott. 
Amikor  bejelentettem,  hogy itt  az  ideje  az  ő  lelkének  helyre  állítására,  mit  Isten  angyalai 
végezzenek el, a démonok elkezdtek félni, rettegni és  kifejezték tehetetlenségüket. Azt mondták, 
hogy ők tudták, hogy én megpróbálom ezt megtenni, de ez nem csinál semmi jót az asszony 
számára. Ez úgy látszott, hogy az érte imádkozók bezárták az ő lelkének részeit üveg edényekbe, 
ahol ők tartózkodtak. Az ő létszámuk több ezerre tevődött az  U.S.A. területén.  A démonok azt 
mondták, azt már nem lehet begyűjteni egységesíteni és kiszabadítani azokat az üvegekből.

Amikor kiküldtem az angyalok légióit, hogy törjék szét azokat az átkokat és edényeket, 
igényeltem az  ő lelkének elopott  részeit,  azok úgy jöttek vissza  mint  az áradat.  A démonok 
elhagyták az asszony testét erős szaggatások közepette. Pár héttel később az asszony telefonált és 
tudatta, hogy nagyon értékeli a lelkének helyreállítását.

A lélek helyreállítása után vannak dolgok, amit meg kell tenni azért, hogy megállhassunk 
abban és tisztán tarthassuk azokat a területeket, amit a démonok elhagytak. Nekünk mindent meg 
kell tenni annak érdekében, hogy lelkünk teljességét meg tudjuk őrizni az Úrnak  (1.Péter. 2;25; 
4;19;) Figyelmesen kell tanulmányozni Istennek parancsolatait  (5.Móz.6;9).  Ne adjunk helyet 
az ördögnek (Eféz.4;27) és munkálódjunk azon, hogy a Szent Szellem szerint lássuk a dolgokat 
(Róm.8;6).



Újra nyomtatva engedéllyel a Smashing the Hosts of Hell
cimü könyvből írta: Win Worley  1983.

Címünk:  H.B.C. PO.Box. 626. Lansing IL. 60438.



VÁLOGATOTT IGÉK A LÉLEKRŐL

Maga  pedig  a  békességnek  Istene  szenteljen  meg  titeket  mindenestől,  és  a  ti  egész  
valótokat,  mind  lelketeket,  mind  testeteket  feddhetetlenül  őriztessék  meg  a  mi  Urunk  Jézus  
Krisztus eljövetelére.
                                                  1.Thess.5;23.

Szex  azt  tudja  okozni,  hogy a  lélek  összekapcsolódjon  a  másikkal,  és  megtölti  azt 
vágyódással. (1.Móz.34;3-8) 

A lélek tud szenvedni és fájdalomban lenni. (Ésai.53;11)
A lélek tud bűnbe esni tudatlanság által, ezáltal tisztátalanná válik (3.Móz.4;2) és meg tud 

fertőződni. (Ezéki.4;14)
A lelket ki lehet (vágni) kiirtani. (3.Móz.19;8).
Az ember  azért  van,  hogy szeresse  és  szolgálja  az  Urat   teljes  szívéből  és  lelkéből. 

(5.Móz.10;12.  26;16.  30;2,6,10. Józsué.22;5. 1.Kir.2;4.  8;48.  2.Kir.23;3, 25.  Krónik.22;19. 
2.Krónik.6;38.  15;12.  34;31.)

A lélek tud epekedni és vágyódni dolgok után. (5.Móz. 12;15. 20, 21)
A lélek lehet boldogtalan, szomorú, és lehet azt nyugtalanítani. (Bírák.10;16.  16;16)
A lélek meg keseredhet (1.Sámuel.1;10. Jób.3;20. 7;11.  10;1)
A lelket meg lehet váltani. (1.Kir.1;29. Zsolt.49;16)
A lelket lehet üldözni. (Zsol.7;6)
A lelket meg lehet szabadítani a gonosztól és a kardtól. (Zsolt.17;13.  22;21.  55;19)
A lelket helyre lehet állítani. (Zsolt.23;3)

 A lelket lehet csabdába, tőrbe, és fogságba ejteni. (Zsolt.35;4-7. 63;10.)
A lelket meg lehet rabolni. (Zsolt.35;12)
A lelket meg lehet alázni, sanyargatni böjttel. (Zsolt.35;13. 69;11)
A lelket meg lehet gyógyítani (Zsolt.41;5) 
Az ellenség hazudik és várakozik a lélekre. (Zsolt.56;7. 59;4. 86;14. )
A lélek eltud menekülni az ellenség elöl mint a madár. (Zsolt.127;7)
A lélek lehet börtönben (Zsolt.142;8) és meg lehet szomorítani (Zsolt.143;12) 
A lelket köti az ígéret (4.Móz.30;9) 
A lelket lehet boszorkánysággal vadászni és kényszeríteni, hogy repüljön mint a madár. 

(Ezékiel.13;18-20)
A lelket az igazság megszabadítja. (Ezékiel.14;14-20)
A ti béketűrésetek által nyeritek meg lelkeiteket. (Luk.21;19) 
A lelket ellehet küldeni másokhoz jó vagy gonosz céllal. (1.Thess.2;8)
Szellemi vezetőknek vigyázniuk kell a rájuk bízott lelkekre. (Zsidó.13;17)
A beoltott Ige megtarthatja a lelket. (Jakab.1;21)

Újra nyomtatva engedéllyel a Smashing the Hosts of Hell



cimü könyvből írta: Win Worley  1983
Címünk: H.B.C. PO.Box.626, Lansing  IL.60438

JEGYZETEK A LELKI KÖTELÉKEKRŐL

A biblia beszél a lelki kötelékről és úgy fejezi ki, hogy össze kötődik, össze fonódik, de 
az  itt  használt  szó  még ezt  is  jelentheti:  ragaszkodik  hozzá,  hozzáragad,  rátapad.  A Strongs 
Concordance-ban  az  itt  használt  szóra  (cleave  #1692)  ez  a  magyarázat  található:  Megfogja 
üldözés  által,  kiáll  érte,  mellette  marad,  hozzáragad,  szorosan  követi,  egyesülni,  megtartani, 
erősen  üldözi,  ragad.   Ebben  az  esetben  a  hozzáragad  kifejezés  nagyon  találó  "szeretettel 
ragaszkodik hozzá"  mert Isten vágya az, hogy a mi lelkünk egyesüljön az övével (5.Móz.10;12, 
11;22 és 1.Sámuel 25;29).

Most pedig, óh Izrael! mit kíván az Úr a te Istened tőled?  Csak azt, hogy féljed az Urat a  
te Istenedet; hogy minden ő utain járj, és szeresd őt, és tiszteljed az Urat a te Istenedet teljes  
szívedből és teljes lelkedből.

.....ha minden ő útain jártok és ő hozzá ragaszkodtok.

LELKI KÖTELÉKEK BARÁTOK KÖZÖTT
1.Sámuel.18;1,

Minekutána pedig elvégezte a Saullal való beszélgetést,  a Jonathán lelke egybeforrt a  
Dávid lelkével és Jonathán úgy szerette őt mint a saját lelkét.

Dávid és Jonathán lelke egybeforrt. Az angol Biblia a "knit" szót használja ami a Strongs 
Conc.  ban  (#  7194)  alatt  található  és  ezeket  a  kifejezéseket  lehet  ott  találni:   fizikailag 
összekötődve, odakötve,  összekötődve egyesség által, stb. 

LELKI KÖTELÉK APA ÉS FIA KÖZÖTT
1.Mózes. 44;30,

Ha tehát most visszamenéndek a te szolgádhoz az én atyámhoz, és e fiú nem lesz velünk,  
mivelhogy annak lelke ennek lelkéhez van nőve.

Láthatjuk, hogy Jákob, az atya lelke fiának Benjáminnak lelkével összenőt. A fiú élete 
összekötődött  az apának életével.  Az élet  szónak ugyan az a magyarázata  a Strogs Conc.ban 
(#5315)  mint  a  léleknek.  Amit  a  leg-  szorosabban  a  szeretet  köt  össze (1.Sámu.18;1, 
Péld.22;15,). 



LELKI KÖTELÉK A PÁSZTORHOZ VAGY VEZETŐHÖZ 
2.Sámuel.20;22,

Eltávozik  azért  mind  az  Izrael  népe  Dávidtól  Séba  után  Birki  fia  után.  A  Juda  
nemzetségéből valók azonban mellette maradának az ő királyuknak a Jordán vizétől fogva mind  
Jeruzsálemig.

LELKI KÖTELÉK A FÖLDHÖZ.

Ez  meg  van  tiltva,  mert  visszafordít  minket  a  régi  dolgokhoz  és  akadályozza  a 
szabadulásunkat. (Jozsué. 23;12-13,)

Mert ha elfordulván elfordultok tőle és ragaszkodtok e népek maradékaihoz amelyek itt  
maradtak  ti  köztetek  és  sógorságot  köttök  ővelük,  és  összeelegyedtek  velük  és  ők  veletek.  
Bizonnyal megtudjátok majd, hogy az Úr a ti Istenetek ki nem űzi többé e népeket ti előletek, sőt  
inkább lesznek néktek tőrré és hurokká, oldalaitokban ostorrá, szemeitekben pedig tövisekké,  
míglen kivesztek erről jó földről, amelyet az Úr a ti Istenetek adott ti néktek. 

LELKI KÖTELÉK PARÁZNASÁG ÉS ERKÖLCSTELENSÉG ÁLTAL.
1.Móz.34;2-3, Kir.11;2,

És meglátá őt Sékhem a Khivveus Khámornak, az ország fejedelmének fia, és elragadá őt, és vele  
hála  és  erőszakot  tesz  vala  rajta.  És  ragaszkodék  az  ő  lelke  Dinához  Jákob  leányához,  és  
megszereté a leányt .......

Salamonnak hasonló problémái voltak amit megtalálhatsz a Kir.11;2-nél.

LELKI KÖTELÉK A HÁZASSÁGI KAPCSOLATBAN.
1.Móz.2;24,

Annakokáért elhagyja a férfiú az ő atyját és az ő anyját, és ragaszkodik feleségéhez: és lesznek  
egy testé.

Olvas el a  4.Móz.30. részét és figyeld meg ezt a szót "kötésre". Te össze tudod kötni 
lelkedet  ígéret  által  és  ez  rajtad  múlik,  hogy  megtartod,  vagy  örökké  üldöz  majd  téged. 
Összekötni, igában lenni, összeragasztani, eggyéválni vele, egyesül a harcban, rab, köti az ígéret, 
stb.  Ezeket  a magyarázatokat  használja  a  Strogs  Concordance.  Olvasd el  a  4.Móz.30;2-3, és 



tovább. Ha kimondunk egy igéretet  és fogadást teszünk, és ha nem tudjuk megtartani,  akkor 
bölcs dolog az Úr Jézus Krisztus nevében széttörni azt a köteléket, amit az az ígéret kiváltott.
Kötött - összeköt (# 688)  összekötődik mint a fagörcs, szószerint, és példaképpen, megkötve, 
belekötve, egybe kötve. 1.Sámuel.25;29, 
  ..... az én uramnak lelke az élőknek csomójába leend belekötve az Úrnál a te Istenednél ....

AZ IGE SZERINTI HELYES LELKI KÖTELÉK
Efézus.4;16,  Kolos.2;2,

Pál  apostol  ezekben  az  igékben  szépen  fejezi  ki,  és  magyarázza  a  lelki  kötelékeket, 
amelyek szükségesek hogy bennünk meglegyenek Istenfelé és keresztény társaink felé.

A kiből  az  egész  test  szép  rendel  egyberakatván  és  egybeszerkesztetvén  az  Ő segedelmének  
minden kapcsával minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássággal teljesíti  a testnek  
nevekedését a maga felépítésére szeretetben. 

Hogy vigasztalást vegyen az ő szívük egybekötetvén a szeretetben és hogy eljussanak az értelem  
meggyöződésének  teljes  gazdagságára  az  Isten  és  az  Atya   és  a  Krisztus  ama  titkának  
megismerésére.

ÚTIRÁNY A GYÜLEKEZETÜNKHÖZ

Az Istentiszteletek csütörtökön du. 7.00 (pm) órakor kezdődnek. Vasárnap de.10.30 (am) 
és  du.  6.00  (pm)  kor  kezdődnek.  Minden  Istentisztelet  után  van  szabadulási  szogálat.  Ha 
szükséged  van  szabadulásra,  akkor  vegyél  részt  a  szolgálaton.  Itt  nincsen  privát  együttlét. 
Megfigyeltük,  hogy az emberek, kik vonakodva jönnek, gyakran nem részesülnek komolyabb 
szabadulásban.

Ki  kell  hangsúlyoznom,  nincsen  anyagi  keretünk  arra,  hogy  szállást,  közlekedést 
biztosítsunk azoknak kik segítséget keresnek. Az Istentiszteleten és a szabaduláson való részvétel 
ingyenes, de neked kell gondoskodni saját magadról.



Ha repülővel jössz Chicagóba, (O' Hare vagy Midway airport) a Tri State busszal gyere 
egészen a Sout Hammand-ig. A repülőtéri buszmegálló a gyülekezettől 4 miles (6 Km) re van. És 
3 miles (4.5 Km) re a moteloktól melyek ezek:

Motel 6...................tel. 219/845-0330
Super 8...................tel. 219/844-8888
Quality Inn...............tel. 219/844-2140

Nem tudunk elmenni érted a Greyhount Busz Terminálba vagy a (Train Station) Vonat 
Állomásra.

Ha kocsival jössz : I 94 Expressway-an,  gyere le a Cline Avenue Sout-nál és menjél délre 
kb. 1.5 kilométert az első jelzőlámpáig, amely a (Highway Avenue)-nál van. Ott fordul jobbra és 
menjél  6  blokkot.  A gyülekezet  neked balra  fog esni  a  Cottage  Grove és  Highway Avenue 
kereszteződésben.

Kérlek emlékezz arra, hogy a munkások mindnyájan önkéntesek teljes kötelezettséggel: 
munka,  család,  stb.  Önkéntesen  adnak  az  idejükből,  tudásukból  mindazoknak  kik  segítséget 
keresnek, de mikor az idő lejárt nekik is haza kell menni.  Kérlek ne várj tőlük extra időt az 
Istentisztelet  után.  Az  emberek  az  imát  érkezési  sorrendben  kapják.   Mikor  az  emberek 
felismerik  démonjaikat,  azonnal  szeretnének  megszabadulni  tőlük.  Sokszor  több  éveket  és 
generációkat vett igénybe, hogy a démonok lakozást vegyenek. Sajnos többször a szabadulás nem 
történik azonnal. Mindezek ellenére sok esetben látunk dramatikus változást, de volt kinél több 
időre volt szükség.

Azt tapasztaltuk, hogy csak olyan személyek kapnak szabadulást akik valóban akarnak 
szabadulni. Az a szolga ki szereti a kötelékét soha nem lesz szabad.

Mikor hozzánk jössz ne akarj irányítani a szabadulás menetében, mert azért jöttél, hogy 
segítsünk rajtad. A gyülekezet 93% képzet munkás, kik hajlandók elősegíteni szabadulásodat. 
Fogad el tanácsaikat, hogy minél hamarabb szabad lehessél.

Az egyik legjobb előkészület számodra, hogy olvasd az igét és tanulmányozd Pásztor Win 
Worly  könyveit.Ez  által  sok  időt  tudsz  spórolni,  és  gyorsítja  a  szabadulásod,  felhívja  a 
figyelmedet minden fontos részletre.

Akik megtették a lépéseket és elmondták a megtagadási imát, stb. ami a könyvekben is 
megtalálható, és ha böjttel is összekötöd az Igetanulmányozást, ami meggyengíti az ellenséget, 
akkor a szabadulásodat sokkal könyebben elérheted.
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