
Személyes védelem - Ron Mckenzie 

Összegzés 

 
 

Kétféle gonosz erő támadásával állunk szemben 

1. hamis tanítások  
2. betegségek 

1. Védelem a hamis tanítások ellen  

a. Szükségünk van keresztyén barátokra, akik eléggé szeretnek 
bennünket ahhoz, hogy őszintén felhívják a figyelmünket azokra a 
hamis tanításokra, amiknek elfogadására kísértést érzünk.  

b. Szükségünk van elöljárókra, hogy kiigazítsanak minket, ha 
sorozatosan veszteség ér bennünket 

3. Védelem a betegségek ellen 

a. Mindannyiunknak szüksége van olyan hittel teljes barátokra, akik 
együtt éreznek velünk és imádkoznak a gyógyulásunkért  

b. Szükségünk van vezetőkre, akik úgy tudnak imádkozni értünk, 
ahogy az a Jakab 5:14-ben le van írva.  

Ha bűnt követünk el, szükségünk van: 

a. Egy barátra, hogy felelősségre vonjon minket  
b. Egy elöljáróra, aki figyelmeztetni fog, ha nem hallgatunk rá.  
c. Egy barátra, aki imádkozni fog a megtévesztés ellen  
d. Vénekre, akik valódi szellemi harcot folytathatnak értünk, ha már 

elbuktunk a megtévesztésben. 

Erre mindre szükségünk van. 

 
Egy szellemi hadviselés részesei vagyunk. Az ellenségünk, mint ordító oroszlán 
körbejár és azt lesi, kit nyeljen el. Ezek a kockázatok és veszélyek teszik a szellemi 
védelmet fontos dologgá minden keresztyén számára.  
 
Sok mai evangéliumi gyülekezetben „befedezés”- ről beszélnek, ami azt tanítja, hogy 
befedezettek vagyunk és meg vagyunk védve a gonosztól, ha tagja vagyunk egy 
gyülekezetnek és engedelmeskedünk a pásztornak.  Ez a tanítás azonban nem található 
meg a Szentírásban, hanem a Rúth könyvének egy allegórikus magyarázatán alapszik. 
Veszélyes dolog egy homályos és bizonytalan dologban bízni, amikor szellemi 
védelemről beszélünk. Nem meglepő, hogy a keresztyéneket mindenhol megtizedeli a 
gonosz, mert nem értették meg a védelemről szóló igazságot. 

Ahhoz, hogy megértsük a szellemi védelmet, a keresztyéneknek meg kell érteni a 
gonosz erejének valóságos korlátait. Ha Krisztusban vagyunk és világosságban járunk, 
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és nem vagyunk démonizáltak és átok alatt, akkor csupán két lehetőség van, ahol a 
gonosz erő személy szerint megtámadhat bennünket. Két dologra korlátozódik a 
hatalmuk: 

1. hamis elgondolásokat ültethetnek az elménkbe. (1 Mózes 3:1,4  
2. megtámadhatják a testünket fájdalommal és betegséggel. (Jób 2:7.) 

Két terület van tehát, ahol megtámadhatnak bennünket. 

1. Megtévesztés 

A Sátán nem tud rávenni bennünket, hogy bűnt kövessünk el. Isten szabad akarattal 
rendelkező személyeknek teremtett bennünket, ezért uralkodni tudunk az életünk 
felett. A Sátán nem tud rávenni bennünket arra, hogy olyan valamit tegyünk meg, amit 
nem akarunk megtenni. Egy módon tud rávenni bennünket a bűn elkövetésére, ha 
befolyásolni tudja az erkölcsi választásunkat. Tekintettel arra, hogy a hatalma 
korlátozott, ezért a Sátán a rossz dolog melletti döntésről próbál meggyőzni 
bennünket, hogy ily módon bűnt kövessünk el. Arra használja a hatalmát, hogy az 
elménkhez beszéljen és megnyerjen minket annak, hogy elhiggyük a hazugságot, ami 
ki fog hatni a viselkedésünkre. Ezek rendszerint negatív gondolatok és cselekedetek 
igazolásai. Megtévesztik a gondolkodásunkat, hogy a gonoszt jónak vagy a rosszat 
jónak lássuk. Néha megpróbálja eltorzítani az Istenről való látásunkat. Más 
alkalommal felhasznál más személyt, hogy igéket mondjon nekünk. Néha a gondolat 
lehet egy kép a képzeletünkben. 
 
Néhány tipikus gondolat, amiket a gonosz tud beültetni az elménkbe: 
 

"Megérdemled azt." 
"Senki sem fogja megtudni” 
"Jogosan gyűlölsz valakit a miatt, amit veled tett" 
"Valójában az nem is bűn." 
"Isten nem tenné meg azt?" 

 
A Sátán legjobb fegyvere a megtévesztés. Ilyen módon támadta meg Jézust, olyan 
gondolatokat ültetetve az elméjébe, amik részben igazak voltak, és azok bűnbe vitték 
volna őt: „ha éhes vagy változtasd a köveket kenyerekké”. Ha Jézus sebezhető lett 
volna ilyen támadásokra, akkor most senki sem tudna ellenállni neki. Az emberi szív 
nagyon megtéveszthető (Jeremiás 17:9). Dávidot például azért választották királynak, 
mert Isten megmutatta, hogy neki jó szíve van (1 Sámuel 16:7). Ennek ellenére Dávid 
meggyőzte magát arról, hogy helyes volt megöletnie a hitteus Uriást, mert 
ragaszkodott Betsabéhoz, aki a felesége volt (2 Sámuel 11:14). Ez arra figyelmeztet 
bennünket, hogy még érett keresztyénként is megtéveszthetők vagyunk, mert 
elhiszünk hamis gondolatokat a jóval és gonosszal kapcsolatban. 
 
Ilyen gondolatoknak az elménkbe és a képzeletünkbe való beültetésének az egyetlen 
célja az, hogy fogékonnyá tegyen bennünket a bűn elkövetésére. A Sátán célja az, 
hogy megbarátkoztasson bennünket ezekkel a gondolatokkal és befogadjuk ezeket a 
szívünkbe. Ha magunkévá tesszük ezeket, akkor elkezdik kifejteni hatásukat a 
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magatartásunkra és cselekedeteinkre. A negatív gondolatok még hatásosabbak, ha 
azok olyan erős negatív érzelmekhez kapcsolódnak, mint harag és félelem. Ezért azok 
általában akkor jönnek be az elménkbe, amikor érzelmileg túlfeszítettek vagyunk. 
Ahhoz, hogy egy ilyen túlfeszített állapot jöjjön létre, a gonosz gyakran fel fog 
használni más embereket, hogy megtámadjon minket; olyanokra, mint üldözés, 
ellenszegülés, rágalmazás, rablás stb. Más emberek nem tudnak bennünket belevinni a 
bűnbe, de a negatív támadásaik gyakran negatív érzéseket hoznak létre bennünk, ami 
fogékonnyá tesz minket a negatív gondolatokra, amik gyökeret vernek a 
gondolatainkban. 
 
Amikor folyamatosan elfogadunk egy hamis elképzelést, az gondolati erősséggé válik 
az elménkben, amit a Sátán könnyen és rendszerint felhasznál. Ha sokszor gondolunk 
egy ilyen hamis elképzelésre, azok az emlékezésünk részévé válnak. Ez történik akkor 
is, ha erősen azonosulunk azzal vagy erős érzelmekhez kapcsolódik. Ha már a 
gondolat benn van az emlékezetünkben, akkor a Sátánnak már nincs arra szüksége, 
hogy behelyezze azokat az elménkbe. Elő fogjuk azt hozni magunkból bármikor, 
amikor egy hasonló helyzetben vagyunk vagy ugyanazt az érzést érezzük. A gondolat 
egy elmebeli erősséggé válik, ami kontrollálja a gondolataink egy részét és ezért 
befolyásolja a viselkedésünket. (2 Kor 10:4,5). 
 
Ha elesünk bűnben, sokkal könnyebb lesz a Sátánnak megtámadnia betegséggel és 
hamis elképzelésekkel. Ha folyamatosan bűnben élünk, akkor meg tudja szerezni az 
ellenőrzést az életünk egy része felett. 

2. Betegség 

 
A másik hatalom, amivel úgy tűnik a Sátán rendelkezik a keresztyének felett, hogy 
képes a fizikai testünket betegséggel sújtani. Úgy tűnik, hogy nem kell arra várnia, 
hogy bűnt kövessünk el, hogy rendelkezzen ezzel a hatalommal. Jób egy igaz ember 
volt a Sátánnak mégis volt hatalma rá, hogy megérintse őt. (Jób 2:3). Azonban a 
hatalma be volt korlátozva: nem vehette el Jób életét (Jób 2:6,7). A Sátán megpróbálta 
megtámadni Epafroditust, hogy meggátolja az Úr munkájának végzésében (Fil. 2:25-
27). 
 
A betegség előidézése a Sátán legjobb fegyvere a keresztyének ellen. Ez a legnagyobb 
hatalom, amivel rendelkezik. A nyugati világban ez még hatékonyabb, mert a 
keresztyének nem gondolnak rá a betegséggel kapcsolatban. A betegség legyengíti az 
embereket és kevésbé hatékonnyá teszi őket az Úr szolgálatában. A betegség negatív 
érzéseket hoz létre, ami sebezhetővé tesz minket hamis elképzelésekre (lásd bővebben 
a Keresztyének gyógyítása) 
 

Szellemi védelem 
 
A fent leírt kétféle személyes támadás elleni szellemi védelmet a más keresztyénekkel 
és a vénekkel való kapcsolat biztosítja. 
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1.  Védelem a megtévesztés ellen 
 
Személyes szinten három dolog van, ahol meg kell védeni magunkat a hamis 
elgondolásoktól.  
 

a. Megvédeni a saját elménket minden gondolat, képzelődés, elgondolás és 
érzés ellen a gondolkozásunk megújításával a Szentírás segítségével (Róma 
12:2).  Foglyul ejteni minden gondolatot és Krisztusnak engedelmeskedve 
cselekedni (2 Kor 10:5). 

b. Megmaradni a Szent Szellem közösségében, és inkább Őrá figyelni, és 
akkor nehezebb lesz a Sátánnak beszélnie. 

c. Megtagadni a megtévesztő gondolatok meghallását. Ádám megengedte, 
Jézus pedig megtiltotta a Sátánnak, hogy beszéljen (Lukács 4:35). Ha 
megpróbálunk vitatkozni vele, elveszíthetjük a vitát. 

 
Ezek a gondolatok segíteni fognak, de nem fognak teljesen megvédeni bennünket a 
hitetéstől. Egyedül nem leszünk képesek ellene állni egy erőteljes támadásnak. Ha 
valaki, mint Dávid is megsebesült, akkor más sincs biztonságban.  
 

Barátok és vének 
 
A teljes védelem a más keresztyénekkel való kapcsolatból származik. Ez két szinten 
valósul meg. A keresztyén barátok támogatása a legtöbb támadással szemben 
elegendő. Azonban szükségünk lehet érett vének beavatkozására, hogy besegítsenek a 
valóban komoly támadásokkal szemben. 
 
Ha elkezdünk hamis elképzeléseket elfogadni a gonosztól, azok elkezdenek hatással 
lenni a magatartásunkra és befolyásolják a döntéseinket. Ha már beleestünk a 
megtévesztésbe, akkor nem tudunk éberek lenni. A legelső ember, akinek 
figyelmeztetni kell minket az a barátunk, akinek olyan szoros kapcsolata van velünk, 
hogy észre kell vennie a változást a magatartásunkban. Remélhetőleg szeretnek 
annyira, hogy figyelmeztetnek bennünket minden hamis elgondolásról, ami csapdába 
ejthet bennünket. Amikor figyelmeztetnek bennünket a hamis elgondolásról, imában 
ellent fognak állni a gonosznak és felszabadítják a Szent Szellemet az igazság 
beszédére. Csak akkor fogunk azonban figyelni rájuk, ha van bizalmunk hozzájuk. 
 
Mindannyiunknak szüksége van rá, hogy egy vagy két keresztyén barátunknak jogot 
adjunk arra, hogy figyelmeztessenek bennünket, ha megtévesztésbe estünk és rossz 
döntéseket hoztunk. Ez jelenti, hogy „engedelmeskedjetek egymásnak" (Ef. 5:21). 
Akkor leszünk biztonságban, ha minél többet megosztunk az életünkből, ami velünk 
történik. A legjobb szellemi védelem a tisztességes és gondoskodó keresztyénekkel 
való kapcsolatból származik.  
 
Szükségünk van vénekre is, akik helyreigazítanak bennünket, ha valóban kicsúszik a 
talaj a lábunk alól. Néhány helyzetben szükséges, hogy hallgassunk egy vénre, amikor 
nem fogunk egy barátra hallgatni. A vének nagyobb megkülönböztető képességgel 
rendelkeznek, mint más keresztyének. Amikor egységben tudnak működni, akkor 
nagyobb hatalommal tudnak fellépni imában a megtévesztés ellen. A vének valóságos 
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szellemi harcot tudnak folytatni értünk. Sok ajándékkal rendelkeznek, amik 
szükségesek ahhoz, hogy bármilyen helyzettel foglalkozni tudjanak. 
 
2.  Védelem a betegségek és a bajok ellen 
 
Amikor a gonosz erők megtámadnak minket betegséggel, nekünk ellent kell állnunk. 
Azonban rendszerint szükségünk van másokra, hogy felálljanak és ellenálljanak 
velünk együtt, amikor nehéz ellenállni, mert nem vagyunk jól és nincs elegendő 
energiánk a szellemi harcra. A hitünk hajlamos megfogyatkozni, amikor betegség 
támad meg bennünket. Ebben a helyzetben keresztyén barátokra van szükségünk, akik 
hittel teljesek, akik ellene tudnak állni a gonosz támadásának velünk együtt és 
imádkoznak a gyógyulásunkért.  
 
A béna embernek voltak hittel teljes barátai, akik hittek Jézus erejében, hogy 
meggyógyítja őt (Lukács 5:18). Ez egy jó helyzet volt azzal az emberrel szemben, 
akinek nem voltak barátai, hogy bevigyék őt a vízbe, hogy meggyógyuljon. (János 5:5-
7). A betegséggel szembeni szellemi védelem abból származik, hogy vannak 
keresztyén baráti kapcsolataim, akik szembeszállnak a támadással. Egy keresztyén 
házaspárnak el kell köteleznie magát egymás felé, hogy harcolnak egymásért, 
ahányszor valakit megtámad a betegség. Olyan barátokra van szükségünk, akik 
hasonló módon elkötelezettek, ami a legjobb védelem a betegségek ellen. 
 
Szükségünk van vénekre is, akik makacs betegségek esetén imádkozhatnak értünk 
(Jakab 5:14). A véneknek valódi erővel és hatalommal kell rendelkezniük, hogy 
eltávolítsák a betegséget. A Jakab 5 szerinti mintának a szellemi védelemre való 
alkalmazását mutatja be a következő táblázat.  
 

 Megtévesztés Betegség 

Keresztyén 
barátok 

Valljátok meg bűneiteket 
egymásnak és imádkozzatok 
egymásért, hogy 
meggyógyuljatok: Atyámfiai, 
hogyha valaki ti köztetek 
eltévelyedik az igazságtól, és 
megtéríti őt valaki, tudja meg, 
hogy aki bűnöst térít meg az ő 
tévelygő útjáról, lelket ment meg 
a haláltól és sok bűnt elfedez. 
(Jakab 5:16,19-20) 

Valljátok meg bűneiteket egymásnak 
és imádkozzatok egymásért, hogy 
meggyógyuljatok: mert igen hasznos 
az igaznak buzgóságos könyörgése. 
Illés ember volt, hozzánk hasonló 
természetű; és imádsággal kérte, 
hogy ne legyen eső, és nem volt eső a 
földön három esztendeig és hat 
hónapig: És ismét imádkozott, és az 
ég esőt adott, és a föld megtermette 
az ő gyümölcsét. (Jakab 5:16-18) 

Vének 

És a hitből való imádság 
megtartja a beteget, és az Úr 
felsegíti őt. És ha bűnt követett is 
el, megbocsáttatik néki.  
(Jakab 5:15) 

Beteg-e valaki köztetek? Hívja 
magához a gyülekezet véneit, és 
imádkozzanak felette, megkenvén őt 
olajjal az Úrnak nevében. 
(Jakab 5:14) 
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Isten fegyverzete 
 
Isten fegyverzetének felvételével képesek vagyunk megállni a gonosz megtévesztése 
ellen (Ef. 6). Isten fegyverzetének egyetlen célja a következő két támadás elleni 
védelem: megtévesztés és betegség. Az első három védelem a hitetés ellen a második 
három a betegség ellen van. Ennek megértéséhez a kulcs a „gonosz ember tüzes 
nyílvesszőjének” a természete. A 38 Zsoltár 2-8-ben a tüzes nyílvessző reprezentálja a 
betegséget. 
 

„Uram, haragodban ne fenyíts meg engem;  
felgerjedésedben ne ostorozz meg engem!  
Mert nyilaid belém akadtak, és kezed rám nehezült.  
Nincs épség testemben a te haragodtól;  
nincs békesség csontjaimban vétkeim miatt. 
Mert bűneim elborítják fejemet;  
súlyos teherként, erőm felett. 
Megsenyvedtek, megbűzhödtek sebeim oktalanságom miatt. 
Lehorgadtam, meggörbedtem nagyon; naponta szomorúan járok. 
Mert derekam megtelt gyulladással,  
és testemben semmi ép sincsen.” 
 

Dávid olyan nyílvesszőknek írta le a betegségét, amik tönkretették a testét. Jób szintén 
úgy írta le a betegségét, mint nyílvesszőket a testében (Jób 6:4). Valaki betegsége és 
baja tehát a gonosz tüzes nyilainak támadásai. 
 
Szellemi fegyverzet  
 

Megtévesztés Betegség 

Az igazság deréköve 
 
Isten igéjének az igazságában járni a 
legjobb védelem a megtévesztés ellen. 

A hit pajzsa 
 
A hit lényeges a betegség feletti 
győzelemhez. Az ígéreteket hit által 
tudjuk elfogadni 

Az igazságosság mellvértje 
 
A Krisztusban való megigazulásunk 
megértése megvéd bennünket a 
lenyomó és kárhoztató hazugságoktól. 

Üdvösség (gyógyulás) sisakja 
 
A görögben az üdvösség = gyógyulás. 
Szükségünk van egy kijelentésre az 
elménkben, hogy a kereszt gyógyulást 
hozott a betegségből 

A békesség evangéliuma 
 
A keresztről való elmélkedés és az 
evangélium a legjobb ellenméreg a 
büszkeség megtévesztése ellen. 

A Szellem kardja 
 
Az ígéretekre igényt tartva tudjuk 
használni Isten igéjét a betegség elleni 
harcban  
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A megtévesztés két legrosszabb formája a büszkeség és az elutasítottság. A Sátán azt 
próbálja elérni, hogy felfuvalkodjunk vagy lenyom bennünket. A fegyverzet második 
és harmadik része ezekkel foglalkozik. 
  
Lényeges az engedelmesség 
 
Az engedelmesség nagyon fontos a szellemi hadviselés hatékonysága érdekében.  
Amikor engedelmeskedünk egymásnak, akkor azzal hatalmat adunk más 
keresztyéneknek, hogy helyettünk cselekedjenek a gonosz ellen. Ez a kulcsa a 
győzelem megszerzésének. Isten szabadságot adott nekem, ezért más személyek csak 
akkor rendelkeznek hatalommal az életemben, ha megadtam nekik ezt a jogot. Más 
személyeknek az engedelmesség által adok hatalmat az életemben. Ha a 
gyülekezetemben engedelmeskedem a véneknek, akkor ők hatalommal rendelkeznek, 
hogy helyettem ellene álljanak a gonosznak. Azzal, hogy engedelmeskedem nekik, 
nagyobb szellemi hatalommal fognak rendelkezni, hogy ellenálljanak mindenféle 
gonosznak, ami megtámad engem.  
 
A szellemi hatalom és az engedelmesség közötti kapcsolatot sokszor nem jól 
értelmezik. Gyakran megkérünk más keresztyéneket, hogy imádkozzanak értünk, de 
annak nincs sok hatása. Ennek az oka az, hogy ők kis hatalommal rendelkeznek az 
életünkben; nem rendelkezhetnek hatalommal, ha nem adtuk meg nekik azt. Gyakran 
azt feltételezzük, ha sok ember imádkozik értünk, az ő imáik sokkal hatékonyabbak 
lesznek az ellenség támadása elleni harcban, de ez nem így van. Amikor ellenállunk a 
gonosznak, két vagy három keresztyén, akik valódi hatalommal rendelkeznek az 
életünkben, mert engedelmeskedünk nekik, sokkal hatékonyabbak. 
 
A szellemi fegyverzet csak akkor hatékony, ha egymásnak engedelmeskedve állunk 
ellent. Az „engedelmesség” szó azt jelenti, hogy "aláhelyezni magunkat". Ezért 
hatalom alatt kell, hogy álljunk, mielőtt ellenállunk a gonosznak. Az engedelmesség és 
hatalom összetartozó dolgok. 
 
Amikor Pál azt mondta, hogy a vének őrködnek felettünk és gondoskodnak rólunk (1 
Tim 5:17), akkor a görög “pro-histemi” szót használta, ami azt jelenti, hogy “előtte 
állni”.  Amikor engedelmeskedünk a véneknek, akkor ők előttünk állnak.  
 
Az 1 Péter 5:5-9 –ben megadott minta szerint az engedelmesség és a védelem 
összetartozó dolgok:  
 

Engedelmeskedjetek egymásnak  
Engedelmeskedjetek a véneiteknek  
Engedelmeskedjetek Istennek  
Vigyázzatok  
Álljatok ellen a gonosznak 
Álljatok szilárdan a hitben 

 
Fordította: Abonyi Sándor 


