
Harc Beliállal 1. 

Róma 9,16.  

Ef. 3,20-21. 



Jézabel Beliál Antikrisztus 

• Jézabel  
OT 20X  UT 1X 

• Beliál  
OT 27X  UT 1X 



Jézabel Beliál Antikrisztus 

•Qumrán  
 



Jézabel Beliál Antikrisztus 

• Zsidó  
 



Jézabel Beliál Antikrisztus 

•Apologia.hu 
 



Beliál  

• 28 x található  
27x OT. 1x UT. 

• Magyar Bibliák! 
Káldi, Károli,  
Újford, Kecskeméthy 

• H1100  ל עַּ ִליַּ   ;Beliál בְּ
haszontalan; elvetemült; 
istentelen; alávaló; pusztító;  
semmirekellő; hitvány; 



     Eféz. 6,14-18. 

Sisak 

Páncél 

Derékszíj 

Saru 

Kard 

Pajzs 

 



 Ti azonban választott 
nemzetség, királyi 

papság, szent nemzet 
vagytok, Isten tulajdonba 

vett népe, 
     1.Pét.2,9. 



 Nábál 
       1.Sám25,1-43. 
   

 Az érzéketlenség, 
a kegyetlenség, 
a tekintély  
el nem fogadása. 
 



Dávid emberei 
        1.Sám.30,1-31. 
     Zsolt.55,13-20. 
   

  Az irigység és  
féltékenység  
eszköze 
     

 



  1.Sám.30,22. Szórend felcserélve!!! 
• Akkor mondának mind azok közül, a kik 

Dáviddal elmenének, így szólván: Minthogy 
mind a gonosz emberek és Béliál emberei nem 
jöttek el velünk, semmit se adjunk nékik a 
zsákmányból, a melyet visszaszereztünk, 
hanem csak kinek-kinek a maga feleségét és 
gyermekeit, azokat vigyék el, és menjenek el. 
 

• Akkor mondának mind azok közül mind a 
gonosz emberek és Béliál emberei , a kik 
Dáviddal elmenének, így szólván: Minthogy 
nem jöttek el velünk, semmit se adjunk nékik 
a zsákmányból, a melyet visszaszereztünk, 
hanem csak kinek-kinek a maga feleségét és 
gyermekeit, azokat vigyék el, és menjenek el. 



Simei 
    2.Sám.16,5-14. 
    1. Tim.3,1-13. 
 A rágalmazás és szitkozódás 
lelke. 

  Jézus  
Belzebúb 
által űz 
démonokat. 

 1.Kir.2,8. 



 Seba 
    2.Sám.20,1-22. 
    1.Kor.1,10. 12,25.   
    11,18-19. 
 A megosztás  
és széthúzás 
eszköze. 

 Asszonyok 
szerepe! 
2.Sám.20,16. 
 



Személyes találkozás! 
Zsolt. 18,5.18. 2.Sám.22. 
 

5. Körülvettek a halál kötelei, 
(pusztító) beliálH1100 áradat 
rettent engem. 
 

18. Megmentett engem erős 
ellenségemtől, gyűlölőimtől, 
bár erősebbek nálam. 
 

H1100  ל עַּ ִליַּ   ;Beliál; haszontalan; elvetemültבְּ
istentelen; alávaló; pusztító; semmirekellő; hitvány; 



Beliál erős ellenség! 

Beliál Jezábel Belzebub 

Mt 12:29  
Vagy hogyan mehetne be  
valaki egy erős ember  
házába, és hogyan rabolhatná el 
annak javait, ha előbb meg nem 
kötözi azt az erős embert? Akkor 
azonban kirabolhatja a házát. 



Kapcsolatok! 

Mt.12,45. 
Akkor elmegy, vesz maga 
mellé másik hét magánál 
is gonoszabb lelket…  
 
 



Kapcsolatok! 

Beliál  és Jezábel kapcsolata 

1.Kir.21,7-13. 
… A felesége, Jezábel…  
… leveleket írt Aháb nevében… 
… Odajött a két hitvány ember… 
…Átkozta Nábót Istent 
  és a királyt! 



Területek! 

Rideg, kemény, irigy,  
érzéketlen 
 

5.Móz.15,9-10. 
9.Vigyázz, ne támadjon 
szívedben ilyen alávaló 
gondolat: közeledik  
a hetedik esztendő,  



Területek! 

Szexuális kicsapongás 
 

Bír. 19,22-25. Róm. 1,20-27. 
a város férfiai, (elvetemült) 
beliáli emberek,  
…Hozd ki azt a férfit,  
aki a házadba jött,  
hadd ismerjük őt… 
 



Területek! 

Megosztás és pusztulás 
  

Bír.20,13. 
Adjátok ki azokat az elvetemült 
(beliáli) gibeai embereket, hogy 
megöljük őket, és kitakarítsuk a 
gonoszt Izráelből! De a benjáminiak 
nem akartak hallgatni Izráel 
fiainak, testvéreiknek a szavára.  



Területek! 

Az alkohol! 
 
1.Sám.1,12-17. 
16. Ne tartsd szolgálólányodat 
(elvetemült) beliáli asszonynak,  
 
Péld.23,31-32. 20,1.          
 

. 



Harc Beliállal 2. 

Róma 9,16.  

Ef. 3,20-21. 



Területek! 

Papok tisztátalansága 
 

1. Sám. 2,12.17.22. 
    
12. Éli fiai azonban 
elvetemült (beliáli)  
emberek voltak, nem 
törődtek az Úrral. 



Területek! 

A felkenetés megvetése 
 

1. Sám. 10,26-27. 
 

27. De az elvetemült 
(beliáli) emberek  
ezt mondták:  
Hogyan tudna ez  
Segíteni rajtunk? 



Területek! 

Az ellenszegülés lelke 
 

2. Krón. 13,7. 
 

7. Hitvány és 
elvetemült (beliáli) 
emberek gyűltek 
hozzá, és ellene 
szegültek… 



Területek! 

Péld.6,12-19. 
 

1. A nagyravágyó szemek, 
2. a hazug nyelv,  
3. az ártatlan vért 

ontó kezek,  
4. a gonosz terveket 

koholó szív,  
 



Területek! 

Péld.6,12-19. 
 

5. a rosszra sietve futó lábak,  
6. a hazugságot beszélő  

hamis tanú és  
7. a testvérek közt  

viszályt szító ember 
 
 
 



Területek! 

A barátok szétválasztása 
Péld. 16,27. 
 

27. A mihaszna (beliáli)  
ember gonoszul 
áskálódik… 



Területek! 

A törvény megcsúfolása 
Péld. 19,28. 
 

28. A haszontalan 
(beliáli) tanú  
csúfot űz  
a törvényből… 



Területek! 

Az Úr ellen! Nyílt lázadás! 
Náhum 1,11. 
 

11.  
…az ÚR ellen, 
pusztító (beliáli) 
szándékkal. 
 
2.Tessz. 2,4. 



Hogyan kezdjek hozzá? 
1. Fel kell fegyverkezni! 

2.Kor.6,7. 1.Tess.5,8. 
Ef.6,11-18. 

2. Tanítani a gyülekezetet! 
Hós.4,6. 

3. Hogyan kell szolgálni? 
Gal.5,1. Ján.8,36. 

4. Amikor a gyülekezetben vannak! 
1.Sám.30,24-25. 
 



Megállás! 

• Ki kell irtani 
5.Móz.13,13-19. 
 

16. irgalom nélkül hányd 
kardélre annak a 
városnak a lakóit, és 
irtsd ki minden benne 
levővel együtt… 



Megállás! 

• Ragadj vasat 
2.Sám.23,6-7. 

 

7. …vasat ragad, 
lándzsanyelet;  
égő tűzzel  
égetik meg…    



Megállás! 

• Ne tekints beliáli dolgokra  
101. Zsoltár 
 

 3. Nem vetem  
 a szemem  
 hiábavaló (beliáli)  
 dologra 

 
 



Megállás! 

Náhum 2,1-2. 
 
1. Erőd őrzése 
2. Figyelni az útra 
3. Összeszedni  

minden erődet 
4. Fegyverbe öltözni 

 
 
 



Újszövetség 

• Mi közöd Beliálhoz? 
2.Kor. 6,14-15. 
 

15. Vagy mi  
azonosság van  
Krisztus és Beliál 
között?   



Isten ítélete 

• Gyógyíthatatlan betegség 
Zsolt.41,9. 
 

 9. Gyógyíthatatlan betegség 
 támadta meg,  
 nem kel föl 
 többé onnan…  



Isten ítélete 

Ki mondhatja a királyra? 
 

Jób 34,18. Róm.13,1-5. 
 

18. aki azt mondhatja 
a királynak, hogy 
semmirekellő (beliáli)… 



Megelőzés! 

Máté 26,41. 
 

1. Ige 
2. Ima 
3. Közösség 
4. Bizonyságtétel 
5. Böjt  
 
 



Beliál  

• Generációk 
1.Kir.2,8-9. 
2.Krón.13,7. 

• Petíció! 


