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Láthatatlan erők /Lukács 8, 26-39/
„Mivel az régóta tartotta megszállva, láncokkal és bilincsekkel kötözték meg, úgy őrizték, 
de ő elszaggatta a kötelékeket, a gonosz lélek pedig a pusztába hajtotta.”  (Lukács 8, 29) 

Vannak láthatatlan erők. Ha nem figyelünk, fölénk magasodnak, és uralmat vesznek 
rajtunk. Honnan jönnek? Mik ezek? És legfőképpen hova fordulj, 

ha kezded elveszíteni az irányítást?

1.  [A láthatatlan erők természete]  
A legtöbb bűn a láthatatlan világban kezdődik, de a hatása 
elementáris pusztító erővel robban be a látható világba

Lukács 8, 26-27:   Azután áthajóztak 
a gadaraiak földjére, amely Galileával 
átellenben fekszik. Amikor partra szállt, 
a város felől  szembejött vele egy 
ember, akiben ördögök voltak. Már 
régóta nem vett magára ruhát, és nem 
házban lakott, hanem sírboltokban.

Jakab 1, 14-15: Mert mindenki saját 
kívánságától vonzva és csalogatva 
esik kísértésbe. Azután a kívánság 
megfoganva bűnt szül, a bűn pedig 
kiteljesedve halált nemz.
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2.  [A láthatatlan erők hatása] 

Miközben a gonosz emberfeletti képességeket ígér, 
szépen lassan megfoszt az emberségedtől

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

 
3. [A láthatatlan erők kontrolja] 

A láthatatlan világ erőivel szemben a látható világ eszközei tehetet-
lenek, Isten igéje azonban a Menny erejét teszi elérhetővé a számodra

 
 

Lukács 8, 29: Mivel az régóta tartotta 
megszállva, láncokkal és bilincsekkel 
kötözték meg, úgy őrizték, de ő 
elszaggatta a kötelékeket, a gonosz 
lélek pedig a pusztába hajtotta.

2Korinthus 10, 3-5: Mert testben 
élünk, de nem test szerint hadakozunk;  
hadakozásunk fegyverei ugyanis nem 
testiek, hanem erősek az Isten kezében 
erődítmények lerombolására. Ezekkel 
rombolunk le minden okoskodást és 
minden magaslatot, amelyet az Isten 
ismeretével szemben emeltek.

 Lukács 8, 29: Mivel az régóta tartotta 
megszállva, láncokkal és bilincsekkel 
kötözték meg, úgy őrizték, de ő 
elszaggatta a kötelékeket, a gonosz lélek 
pedig a pusztába hajtotta.

Lukács 8, 27: Amikor partra szállt, a város 
felől szembejött vele egy ember, akiben 
ördögök voltak. Már régóta nem vett 
magára ruhát, és nem házban lakott, 
hanem sírboltokban.


