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A KRISZTUSI GYŐZELEMBEN – 19. A szabadítás szolgálata 
 Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

Ságvár, 2016. 05. 02. 

 
A mai köszöntésünk úgy szól, hogy áldásözön az édesanyákra. Először is szeretettel 

köszöntünk benneteket. Elsőként egy verssel szeretnénk köszönteni az édesanyákat.  
Ajándékul adott téged az Isten, ahogy földnek adta a napot. 
Aranynál is drágább vagy nékem, az Úrnak érted hálát adok. 
Nyári tűzben, vagy a fagyos télben, nyomodban mindig virág fakad. 
Nyugalmat találok közeledben, nyereség nekem minden szavad.  
Áldom Istent érted éjjel-nappal, áldozatod nem felejtem el,  
Átadom most e pár virágszállal, átadom, így, mit szó sem mondhat el.  
Messze sodorhat tőled az élet, mégis mindig gondolok reád. 
Magammal hordom szent örökséget, megőrizzem orcád mosolyát.  
Gerzsenyi László verse 
A hét közepén lesz az Úr Jézus mennybemenetelének az ünnepe, ami nálunk nem munka-

szünetes nap, de vannak országok, ahol ezen a napon nem dolgoznak az emberek, hanem 
ünnepelnek. Húsvéttól számított negyvenedik nap a mennybemenetel és onnan tíz nap a 
pünkösd. Vagy pünkösdtől számoltok vissza tíz napot, így is ki lehet könnyen számolni. Ez 
most a hét közepére esik. Május 15-16-án lesz a pünkösd.  

Fábián Attila szekszárdi tanítását nekem is volt módom meghallgatni. Nagyon értékes 
gondolatok vannak ebben a tanításban. Pár hete elhangzott tanításunkhoz kapcsolódik, ahol a 
Római levél 13. fejezetéről tanítottam, hogy Isten rendelt egy államapparátust, mert a földön 
az államapparátuson keresztül, a karhatalmon keresztül akarja a rendet fenntartani. Attila 
tanítása is erre hivatkozik. Nem új a számomra, de elhangzott benne, hogy aki a vezetőknek 
ellenszegül, aki a pásztornak ellenszegül, az gyakorlatilag Istennek is ellenszegül. Ez 
felerősödött bennem, mert eddig is tudtam, de valahogy elhalványodott ez a dolog.  

Megjelent a ságvári újságunk májusi száma. Az első oldal a pünkösddel foglalkozik, a 
pünkösd erejével. Tanulmányozzátok majd, mert érdekes dolgok vannak benne. Az Azusa 
utcáról szóló könyvből gyűjtöttem ki ezeket a szép gondolatokat. A második és a harmadik 
oldalon olvasható egy kis tanulmány, aminek a címe: Lélekmentés, a szellemi ébredés. A múlt 
héten szót ejtettem arról, hogy Hagin könyvei életmentőek. A hátoldalon erről olvashattok. 
Szó szerint egy busznyi ember menekült meg úgy, hogy a busz harminc cm-re állt meg a 
szakadéktól. De nem fizikai akadály állította meg, hanem az ima. A szolgáló angyalok 
cselekedték meg az ima hatására. Ahogy Siófokon elhangzott a meditációról szóló kis üzenet, 
ebből is néhány gondolatot megtaláltok az újság hátulján, a 4. oldalon.  

A mennybemenetelről pedig az áprilisi újságunkban írtam. A héten esedékes ünnep ott 
található meg, hogy hogyan is történt akkor, illetve hogyan kell ezt értelmezni, mit kell 
kapcsolni hozzá.  

 
Folytatjuk A KRISZTUSI GYŐZELEMBEN című sorozatunkat. A 19. rész következik: A 

szabadítás szolgálata 
1. Osztályrészünk a szabadulás 
A szabadulás igei. Minden újjászületett hívőhöz hozzátartozik a szabadulás. A szabadulás 

nemcsak a démonoktól való szabadulást jelenti, hanem ebbe a kategóriába tartozik a 
gyógyulás is.  

Lukács 13,16. 
16. Hát ezt, az Ábrahám leányát, kit a sátán megkötözött, ímé, tizennyolc esztendeje, 

nem kellett-é feloldani e kötélből szombatnapon? Ámen. 
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Nem a szombat a lényeg, azt csak a vallásos emberek emlegették Jézusnak, vagy ez 
alapján kritizálták. A lényeg az, hogy volt egy beteg ember, aki tizennyolc éve szenvedett 
már, és Jézus azt mondta, hogy őt ebből a megkötözöttségből fel kell szabadítani. Isten 
gyógyító szándéka mutatkozik itt meg és minden egyes esetben, amikor Jézus imádkozik a 
betegekért. A Krisztusban a te megváltási jogodnak a része, hogy szabad légy bármilyen 
megkötözöttségből. Soha semmiféle megkötözöttséget nem kell megengedned, mert ezek 
mind a sátántól származnak. De tudnunk kell, hogy Jézus már megszerezte nekünk a teljes 
megváltást a sátán uralma alól.  

1Korinthus 6,20. 
20. Mert drága áron vétettetek meg; dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben. 

Ámen. Ez a drága ár nem más, mint az Úr Jézus vére és az élete. Jézus a kereszten kifizette és 
megvásárolta a megváltásunkat. A megváltás magában foglalja a szabadulást bármilyen sátáni 
rabságból. A szellem, a lélek és a test területén egyaránt.  

1Péter 1,18-19. 
18. Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti 

atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből; 
19. Hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen Bárányén, a Krisztusén: Ámen. 
Ez az Ige megerősíti az előbb olvasott verset. Amikor elfogadtuk Jézust megváltónknak, a 

szövetségi jogaink részeként jár nekünk a szabadulás, a gyógyulás. Ezért igei szabadulást 
szolgáltatni a betegek felé, és az ördög elnyomása alatt levők felé. Többféle szolgálat végzi 
ezt. Az evangélisták különös módon fel vannak kenve a szellemi ajándékokkal. De rajtuk 
kívül vannak utcai evangélisták, akik szintén fel vannak kenve, hogy az Igét tudják hirdetni 
bátorsággal. De a kórházi szolgálatban is ugyanígy előfordulnak, akiknél hatékonyabban 
működnek a szellemi ajándékok. Nagy érték és nagy kincs.  

Példabeszédek 11,9. 
9. Szájával rontja meg a képmutató felebarátját; de az igazak a tudás által meg-

szabadulnak. Ámen. 
Ennek az Igének a második fele kapcsolódik a mai anyagunkhoz, hogy az igazak a bibliai 

ismeret által megszabadulnak. Ez a vers kapcsolható ahhoz, amit olvastunk az előző hetekben 
a János 8,32-ben, hogy az igazság megismerése szabaddá tesz. Ugyanazt mondja, csak más 
szavakkal. A szabadítás szolgálatában elsősorban abban kell segíteni az embereket, hogy az 
Ige a szívükbe kerüljön, így növekedni tudjon a hitük. Az által is megszabadulhatnak és 
meggyógyulhatnak az emberek, hogyha az Ige alapján cselekszenek. De először mindenkép-
pen az Igét meg kell ismerniük. Az igei ismeret birtokában meg tudják tartani a megváltásban 
elfogadott gyógyulásukat. A saját hitünk alapvető szerepet játszik abban, hogy képesek 
legyünk általa ellenállni a pusztítónak. Ha megvan a hitünk, ellen tudunk állni, ha nincs meg a 
hitünk, akkor erősítenünk kell, vagy segítséget kell hívni. Ezért vannak az imatársak.  

Jakab 1,2-3. 12. 
2. Teljes örömnek tartsátok atyámfiai, mikor különféle kísértésekbe estek, 
3. Tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez. 
12. Áldott ember az, aki a kísértésben kitart; mert minekutána megpróbáltatott, 

elveszi az életnek koronáját, amit az Úr ígért az Őt szeretőknek. Ámen. 
A kísértés alatt itt a megpróbáltatást kell érteni. Jézus nem mondta, amikor újjászülettünk, 

hogy ezután piros szőnyegen fogtok járni. Lesznek megpróbáltatások, de Ő azt monda, hogy 
veletek maradok a világ végezetéig. És Ő gyönyörködik abban, amikor mi megállunk egy 
dologban, nem adjuk fel, nem hátrálunk meg. Azt mondja egy helyen az Ige, hogy mi nem a 
meghátrálás emberei vagyunk [Zsid. 10,39.], hanem megyünk előre és a hegyeket elparan-
csoljuk az utunkból. Nem is kell megmászni. El kell parancsolni! Ugorj a tengerbe! Le van 
írva. Isten döntésén és akaratán múlik, hogy használja-e a szellemi ajándékokat az emberek 
szabaddá tételében.  
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Az 1Korinthus 12-ben le van írva, hogy úgy működnek a szellemi ajándékok, ahogy a 
Szent Szellem akarja. Ha beérünk ide a terembe, van három villanykapcsoló. Rajtunk múlik, 
hogy hányat kapcsolunk be. Egyet, kettőt, vagy mind a hármat. Vagy egyiket sem. A Szent 
Szellem ajándékai Isten akarata alapján működnek, nem mi irányítjuk, hogy mikor működjön 
egy ajándék. Az Ige azonban mindig működik, hogyha tudjuk, hogy az Ige mit mond az adott 
helyzetre, és az alapján cselekszünk. A kettő között különbség van. A szellemi ajándékok 
időlegesen működnek, Isten Igéje pedig, mivel felkent, mindig a rendelkezésünkre áll. Azért, 
mert az Ige mindig működik, az Igét kell tanítani az embereknek és nem szabad 
megnyilvánulásokat követni. Erre majd külön kitérünk még.  

2. Igazi szabadulás 
Létezik igazi megszabadulás, de az nem emberi megtapasztalásokra épül, hanem a felkent 

Igén, a Szent Szellem erején és vezetésén alapul. Fontos az Ige és a Szent Szellem. Ezek az 
irányadók a számunkra. Isten Igéje az egyetlen alap, hogyha meg kell ítélnünk, meg kell 
vizsgálnunk bármilyen tanítást vagy bármilyen gyakorlatot, amit valahol alkalmaznak. Az Ige 
a tükör és az alapján meg tudjuk nézni, hogy amit láttunk, hallottunk, az megfelel-e a Biblia 
írásának. Biblia azt mondja, hogy mindent megvizsgáljatok, és ami jó, azt megtartsátok. 
[1Thes. 5,21.] Ezek az Igék csak közben jönnek, amiket nem kerestem ki így szám szerint. Ha 
a megtapasztalások nem az Igén gyökereznek, akkor azok a megtévesztésnek adnak táptalajt.  

Efézus 4,14-15. 
14. Hogy többé ne legyünk gyermekek, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda 

hányódnak és sodródnak az emberek álnokságától, tévútra csábító ravaszságától, 
15. Hanem az igazságot szólván szeretetben, mindenestől fogva növekedjünk abban, 

aki a fej, a Krisztusban. Ámen. 
Gondolj egy tengerpartra, vagy itt van a Balaton partunk. Ha van benne egy darab kis 

ágacska és jön a szél, akkor ott sodródik az az ágacska a hullámokon jobbra-balra. Azt 
mondja itt az Ige, hogy mi ne legyünk ilyenek, hogy egyszer ilyen tanítást hallgatunk, utána 
másikra, harmadikra, negyedikre kapunk rá, mert összezavartak leszünk. Maradjunk mindig 
az Igén. Ahogy Hagin írja, a keskeny úton kell maradni, de nem szerencsés egyik oldalon sem 
beleesni az árokba. Az árok is az út része, de nekünk az út közepén kell haladnunk. Nem 
tehetünk dolgokat csak azért, mert mások is teszik. Nem építhetünk fizikai megnyilvánulá-
sokra, mert láttuk vagy hallottuk azokat valahol. Mindig az Igén kell megállnunk. Ha nem az 
Igén állunk meg, akkor bajba kerülhetünk. Ha a test cselekedetei által próbálunk megszaba-
dulni, ezzel még nagyobb bajba sodorjuk magunkat, mert ajtót nyitunk az ellenségnek.  

Zsoltárok 17,5. 
5. Ragaszkodtak lépteim a Te ösvényeidhez, nem ingadoztak lábaim. Ámen. 
Tehát ha az Igéhez ragaszkodunk, akkor nincs bennünk ingadozás. Tudjuk, hogy az Ige 

mit mond és kitartunk mellette. Ragaszkodj az Igéhez, mert az Igén Isten lehelete van és ez a 
kenet, ez a lehelet képes szabaddá tenni. Krisztus Testének az igei alapokon kell állnia a 
szabadítás kérdésében is, és minden kérdésben. Az út egyik oldalán sem szabadna az árokba 
kerülni.  

1Korinthus 7,35. 
35. Ezt pedig a ti hasznotokra mondom; nem hogy tőrt vessek néktek, hanem hogy 

illendőképpen és állhatatosan ragaszkodjatok az Úrhoz háboríthatatlanul. Ámen. 
Az Igéhez, az Úr Jézushoz kell ragaszkodni és akkor biztos, hogy a keskeny út közepén 

haladunk. A sorozatunkban többször foglalkoztunk a gonosz szellemek kiűzésével. Példákat 
is hoztunk, Igéket is hoztunk. De Hagin elmondja a Győzedelmes gyülekezet című könyvé-
ben, hogy az ő szolgálatában elenyészően kevés esetben kellett démont kiűzni emberekből. Ez 
nem mindennapos dolog. Azért nem árt, ha van rálátásunk erre a dologra is, de nem kell 
mindenkiben ördögöt látni. Egyébként is a keresztények szellemében az Úr Jézus lakik, és két 
dudás nem fér meg egy csárdában. Ezt a magyar közmondás nagyon jól mondja. A legyőzött 
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ellenség nem fog odamenni a győztes Jézus mellé. Aki netán jobban felmagasztalja az ördög 
munkáit, mint Jézus bevégzett munkáját, az megfeledkezik az Igében levő erőről, továbbá 
arról, hogy a hústesttel is kell foglalkoznunk. Sok dolog csak hústesti probléma.  

Zsidó 2,1. 
1. Annakokáért annál is inkább szükséges nékünk a hallottakra figyelnünk, nehogy 

valaha elsodortassunk attól. Ámen. 
Ha egy csónak nincs kikötve, vagy elszakítja a vihar a láncot, akkor elkezd sodródni a 

vízen. Nekünk nem szabad így sodródnunk, hanem az Ige horgonyával fixen meg kell 
állnunk. Szilárdan. Akik a szabadulás területén szélsőségekbe estek, azoknak a szolgálata 
nagyon hamar lehanyatlott. Kenneth Hagin is visszavonult a szabadítás szolgálatától egy 
időben, abból az okból, hogy őt ne sorolják azok közé, akik szélsőségekben vannak. Ötvenhat 
évig egészségesen élt, viszont amikor ezt a döntést hozta, hogy visszavonul a szabadítás 
szolgálatától, akkor megbetegedett. Megtette a hitmegvallásait, megállt az Igén, de egyik sem 
hozott eredményt. Ilyen esetben fel kell ismernünk azt, hogy valahol valamit elhibáztunk és 
ezért nem működnek a dolgok. Kenneth Hagin is feltette a kérdést, hogy Uram, hol hibáztam 
el? Miért nem működik semmi? Esetenként magunkra is kell ezt vonatkozatni, hogyha olyan 
helyzetbe kerülünk. Az Úr válaszolt és azt mondta: hibát követtél el, amikor teljesen vissza-
vonultál a szélsőséges tanok miatt. Gyakorlatilag ő is egy szélsőségbe esett, mert teljesen 
beszüntette azt a fajta szolgálatát. Folytatta az Úr, hogy azért követtél el hibát, mert te nem 
tanítottad a szabadulást és az ördöggel való foglalkozást. Kenneth Hagin bocsánatot kért az 
Úrtól és azonnal meggyógyult. Ismét folytatta az igei tanítást. Velünk is előfordulhat, hogy 
olyan hatás ér, hogy azt mondjuk, hogy ezt itt most befejeztem. De nem biztos, hogy az Úr 
akarata az. Tehát nem szabad átesni a ló túlsó oldalára, mert ez hiba lenne. Egy biztos, hogy 
nekünk is meg kell kérdezni időnként, hogy Uram, hol hibáztam el? Miért nem működnek a 
dolgok? Ahogy ezt tanulmányoztam, én is eljutottam arra a pontra, hogy megkérdeztem az 
Urat. Mutatott egy dolgot, hogy a szolgálatban az elmúlt évben mit nem tettem úgy, ahogy 
kellett volna. Az ember mindig tanul és kiigazítja magát. Az a jó, hogyha megőrizzük a 
kiigazítható szellemet és azt mondjuk, hogy Uram, most felismertem, hogy tényleg az volt a 
hiba. Innentől kezdve kiigazítom magam és nem úgy teszem, ahogy eddig tettem. Tehát 
megtérek abból a hibából.  

3. Szélsőségek 
Bármilyen területen, ha szolgálatok, vagy keresztények szélsőségekbe vagy túlzásokba 

esnek, azzal gyakorlatilag egyrészt megbotránkoztatják a hívőket, másrészt megsértik Krisztus 
Testét.  

Márk 9,42. 
42. Aki pedig megbotránkoztat egyet ama kicsinyek közül, akik énbennem hisznek, 

jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakára, és a tengerbe vetik. Ámen. 
Tehát Jézus sem díjazza, hogyha egyik keresztény a másikat valamilyen területen meg-

botránkoztatja. Több szélsőség is felüti a fejét időnként. Az egyik például az, hogy egyes 
hívők mindenkiben démont látnak, és ki akarják űzni. Tehát a második szélsőség az, hogy a 
démonok kiűzéséhez előbb a démonnak meg kell nyilvánulnia. Vannak emberek, akik mindig 
megnyilvánulásokat akarnak látni, de ezzel saját magukat sodorják le az útról. A harmadik 
szélsőség pedig az, hogy vannak, akik tagadják a gonosz szellemi erők létezését. Szerintük 
nincs ördög. Kezdő keresztény koromban még nem tudtam, hogy van sötétség és világosság, 
de nagyon igyekeztem a szellemi úton előre haladni és minél többet tanulni, megérteni. 
Miután már szépen haladtam előre és megismertem az Urat, az egyik ismerősöm meg-
kérdezte: te tényleg azt hiszed, hogy van ördög? Nagy kérdőjellel. Aztán megkerestem a 
kereső programban. Legalább 300 esetben található a Bibliában az ördög szó. De nemcsak 
ördög, hanem a sátán szó is, sőt több más néven is előfordul. Tehát egyik szélsőség sem 
szerencsés. 
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Aztán az is előfordul, hogy néhány hívőt jobban érdekelnek a démoni megnyilvánulások, 
mint a Szent Szellem megnyilvánulásai. Helyenként azt tanítják – írja Hagin a könyvében –, 
hogy fel kell köhögni, ki kell hányni a démonokat, hogy megszabaduljanak tőle. Aki fizikai 
megnyilvánulásokat próbál előhozni, ami gyakorlatilag a hústest cselekedete, a megszabadu-
lás helyett inkább szerez magának egy démont. 

A Márk 9-ben a 26-27-es vers vers azt írja le, hogy előfordulhatnak esetenként megnyil-
vánulások. Itt a néma és a süket szellemet űzte ki Jézus. 

Márk 9,26-27. 
26. És kiáltás és erős szaggatás között kiméne; az pedig olyan lett, mint egy halott, 

annyira, hogy sokan azt mondják vala, hogy meghalt. 
27. Jézus pedig megfogván kezét, fölemelé; és az fölkelt. Ámen. 
Mi tudjuk, hogy nem meghalt, hanem kenet alatt volt. 
Tehát itt az Ige rávilágít arra, hogy esetenként lehetnek fizikai megnyilvánulások, de 

ezekből nem szabad általánosítani. 
A megszabadulás nem jár föltétlenül fizikai megnyilvánulással. Hány olyan evangélista 

szolgálatot láttunk itt a környékünkön ahol előfordult volna megnyilvánulás? Én igazából nem 
emlékszem ilyen esetre. 

Kenneth Hagin hatvanévnyi szolgálatában csak három esetben fordult elő, hogy a démon 
távozását köhögés vagy hányás kísérte. Három esetben. Ezeket az eseteket a Szent Szellem 
előre jelezte neki, így a gyógyulni vágyóval kiment a mosdóba és elkerülte a megbotránko-
zást. Tehát nem a gyülekezet előtt történt a kézrátételes imádság és a szabadulás. A Szent 
Szellem nagyon előrelátó és segítő ebben. 

Erre a három megnyilvánulásra Kenneth Hagin nem épített egy elméletet, és nem mondta 
azt a gyülekezetnek, hogy jövő héten mindenki hozzon magával egy zacskót, mert ez nem a 
szellem vezetése lett volna. Tehát nem gyárthatunk vaskalapos szabályokat, hanem a Szent 
Szellem vezetésére kell hagyatkoznunk. 

Róma 8,14. 
14. Mert akiket Isten Szelleme vezérel, azok Istennek fiai. 
Ha megfordítjuk a szórendet, akkor azt is elmondhatjuk, hogy Isten fiait a Szent Szellem 

vezeti. Hogyha hagyják – ezt hozzá kell tenni. Hogyha engedelmesek. A szekszárdi tanításban 
pont erről van szó, hogy lehet, hogy valaki meghallja az Úr hangját, a Szent Szellem 
vezetését, de nem mindig engedelmes vagy nem azt teszi, amit az Úr a szívére helyez. 

Tehát ezek az esetek azt mutatják, hogy milyen veszélyes olyan alkalomra elmenni, ahol a 
szabadulás szélsőséges tanait hirdetik. Egy asszony bizonyságot tett. Elment egy meg-
szabadító összejövetelre. Ez volt ennek az alkalomnak a neve. Addig semmi problémája nem 
volt. Ott viszont azt mondták neki a szolgálók, hogy van egy ördögöd és kiűzzük. Köhögd fel 
és hányd ki! És ahogy az ő utasításuknak engedett – gyakorlatilag hústestben cselekedett – 
hirtelen fehér hab jött ki a száján, és azt mondták, hogy: most jött ki a démon belőled. Ott 
ezek a szolgálók ezt az asszonyt nem igei cselekedetre tanították, és ezzel gyakorlatilag ajtót 
nyitott tudatlanságból az ellenségnek. Az ördög rátelepedett. A szájhabzás hónapokig meg-
maradt nála. Problémát okozott neki közösségbe menni. Mindig zsebkendőt tartott a szája elé. 
Tehát ez az asszony szabadulás helyett kapott egy démont. Majd felkereste Hagin szolgálatát 
és segítséget kért. Kenneth Hagin rá sem tette a kezét, csak egymással szemben ültek, és 
nagyon nyugodtan azt mondta: „Megparancsolom Jézus nevében, hogy szüntesd be ezt a 
tevékenységet ennél az asszonynál!” És a habzás azonnal megszűnt. 

Kolosse 2,20. 
20. Ha tehát meghaltatok Krisztussal együtt a világ elemeinek, miért terhelitek 

magatokat, mintha e világban élnétek, ilyen rendelésekkel: 
És utána itt felsorol különböző dolgokat, melyek emberi rendelések. Igazából az előbbi 

példa alapján a tanács a következő: 
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Soha ne menj olyan megszabadító alkalmakra, ahol szélsőséges tanokat hirdetnek! Kerüld 
ezeket, mint a mérget, mert ördögöt kapsz a megszabadulás helyett! 

Egy másik szélsőség, amikor álpróféták veszélyes üzenetet adnak át a hívőknek. Igazából 
ők arra vannak „szakosodva,” hogy megmondják, milyen démonaik vannak a hívőknek. Jött 
egy vendégszónok az egyik gyülekezetbe. Egy asszony felé szolgált és úgy kezdte, hogy: az 
Úr azt mutatja. Tehát hivatkozott Istenre így a nő elhitte, amit mondott. Azt mondta neki, 
hogy homoszexuális szellem van benned. A házasságod előtt kapcsolataid voltak nőkkel, és 
azóta is folytatod ezt. A nő a következőt mondta: én boldog házasságban élek, két gyermekem 
van. Soha nem volt homoszexuális kapcsolatom, sőt semmiféle kapcsolatom a férjemen kívül. 
Azonban a hamis üzenetnek köszönhetően elkezdte magát gyötörni ezzel a gondolattal: lehet, 
hogy mélyen belül ott lappang valami rossz dolog, amiről eddig nem tudtam? Ezzel pedig 
ajtót nyitott az ördögnek az elme szintjén. Kapott egy elmetámadást. A lényeg az, hogy nem 
számít, hogy egy szolgáló kinek nevezi magát, ha az üzenete nincs összhangban Isten 
Igéjével. Ha a szívedben nincs ott egy belső bizonyosság azzal a dologgal kapcsolatban, akkor 
felejtsd el! Mert az a prófécia akkor nem Istentől volt. 

Az igazi prófécia megerősít valamiben, amit már tudsz. Feldob, épít és nem húz vissza. 
Sajnos egyesek tévesen használják a szellemi ajándékokat, és ezzel megnyithatják magukat az 
ellenségnek, megsértik a jó szándékú hívőket. 

4. Jézus szolgálata 
Még egyszer leszögezzük azt, hogy a szabadítás igei, mert Jézus is szabadulást szolgálta-

tott a betegek és az elnyomottak felé. 
1Péter 2,21. 
21. Mert erre hivattatok el; hiszen Krisztus is szenvedett érettetek, néktek példát 

hagyván, hogy az Ő nyomdokait kövessétek. Ámen. 
Tehát Jézus a mi példánk. Követnünk kell az Ő tanításait és az Ő gyakorlatát és akkor 

egyenesben vagyunk.  
A Filippi 2,7-ből tudjuk, hogy Jézus letette a mennyei rangját, amikor megszületett és 

közönséges emberként szolgált a Szent Szellem erejével. 
Filippi 2,7. 
7. Hanem Önmagát megüresítette, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett; 
Tehát Ő Isten fia volt, de nem Isten fiaként szolgált, hanem egyszerű emberként a Szent 

Szellem felkenetésében. Mi is ugyanígy szolgálunk, mert mi is a Szent Szellem 
felkenetésében vagyunk. Ezért ugyanazt meg tudjuk tenni, mint Jézus. Erre utalt is a János 
evangéliumban. A következő Igénk a Lukács evangéliumban van. 

Lukács 4,18-19. 
18. Az Úrnak szelleme van énrajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek 

az Evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy 
a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon 
bocsássam a lesújtottakat, 

19. Hogy hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét. Ámen. 
Tehát felkentnek kell lenni ahhoz, hogy szabadulást tudjunk szolgáltatni a foglyok felé. Itt 

nem a rács mögött levőkre kell gondolni, hanem a szellemi értelemben megkötözöttek felé. 
Jézuson a szellem mérték nélkül volt. Rajtunk csak mértékkel van. Ez most egy új gondolat. 
Jézus egyedül képviselte Krisztus Testét, amikor a földön járt. Ezért mérték nélkül volt rajta a 
kenet. De amikor megszületett Krisztus Teste, a kenet szétosztódott. Az ajándékok szét-
osztódtak. Hogyha összeáll Krisztus Teste, akkor minden ajándék együtt van. A kilenc 
szellemi ajándék. Jézusnál működött mind a kilenc szellemi ajándék. A mi esetünkben, vagyis 
egy embernél nem fog működni mind a kilenc szellemi ajándék. Egy, kettő, esetleg három. Ez 
egy gyönyörű kijelentés, hogy Krisztus egyedül képviselte a Krisztus Testét. Mi meg közösen. 
Ez mindazokra vonatkozik, akik az elmúlt kétezer évben újjászülettek. 
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Jézus hirdette a szabadulást, ami azt jelenti, hogy hirdette az Evangéliumot, és az Igét tette 
az első helyre. Nekünk is az Igét kell az első helyre tennünk és a szellem kenetére kell 
támaszkodnunk, hogy bátorsággal tudjuk prédikálni az örömhírt, a gyógyulást és szabadulást 
tudjunk szolgáltatni az emberek felé. 

Lukács 1,74-75. 
74. Hogy megszabadulván a mi ellenségeink kezéből, félelem nélkül szolgáljunk néki. 
75. Szentségben és megigazultságban Őelőtte a mi életünknek minden napjaiban.  
A Biblia a betegséget sátáni elnyomásnak nevezi. Olvassuk el ezt az Apostolok 

cselekedetei 10,38-ban! 
Apostolok cselekedetei 10,38. 
38. A názáreti Jézust, mint kené fel Őt az Isten Szent Szellemmel és erővel, aki 

széjjeljárt jót tévén és meggyógyítván mindeneket, kik az ördög elnyomása alatt voltak; 
mert az Isten volt Ővele. Ámen. 

Tudnunk kell, hogy minden betegség közvetlenül vagy közvetve a sátáni elnyomás 
eredménye. Egyes esetekben gonosz szellemekkel kell foglalkoznunk, mielőtt a gyógyulás 
jönne. 

Három Igét fogunk felolvasni, ami azt mutatja, hogy az ördögök kiűzése és a gyógyulás 
összekapcsolódik. Mindegyik Ige a Lukács evangéliumban van. 

Lukács 4,40-41. 
40. A nap lementével pedig mindenek, akiknek különféle betegeik voltak, Őhozzá 

vitték azokat; Ő pedig mindegyikőjükre reá vetvén kezeit, meggyógyítá őket. 
41. Sokakból pedig ördögök is mentek ki, kiáltozván és mondván: Te vagy ama 

Krisztus, az Isten Fia! De Ő megdorgálván, nem engedé őket szólani, mivelhogy tudták, 
hogy Ő a Krisztus. Ámen. 

Folytassuk a 6. fejezetben.  
Lukács 6,17-18. 
17. És alámenvén ővelük, megálla a síkságon, és az Ő tanítványainak serege és a nép-

nek nagy sokasága egész Júdeából és Jeruzsálemből és Tírusznak és Szidónnak tengermel-
léki határából, akik jöttek, hogy hallgassák Őt és meggyógyíttassanak betegségeikből.  

18. És akik tisztátalan szellemektől gyötrettek, meggyógyulának. Ámen. 
A sorrend nagyon fontos. Először tanította őket és utána imádkozott. A tanítás alapján 

nyertek hitet, mert a hit hallásból van. Az evangélista is úgy végzi a szolgálatát, hogy először 
tanít, prédikál és utána imádkozik.  

A harmadik versünk a 7. fejezetben található.  
Lukács 7,21. 
21. Azon órában pedig sokakat gyógyított meg betegségekből, csapásokból, tisztáta-

lan szellemektől, és sok vaknak adta meg szeme világát. Ámen. 
Tehát ez a három vers arra világít rá, hogy el kellett távozni a gonosz szellemeknek, hogy 

a gyógyulást megkapják. Azt is tudnunk kell, hogy Jézus nem minden esetben űzött ki démont 
a gyógyulás elnyeréséhez, mert nem minden esetben démon okozza a betegséget. 

Mit jelent az, hogy közvetve vagy közvetlenül okozza az ördög a betegséget? Az egyik 
Igéink olvastuk, hogy egy gonosz szellem rátelepedik, hatást gyakorol az ember testére. Hagin 
könyvében is több példa van erre és én is említettem néhányat. Volt egy olyan eset, amikor 
abroncsszerűen szorította az illető fejét, szörnyű fejfájást okozva. Isten Szelleme ezt megmu-
tatta Haginnak, vagyis betekintést kapott a szellemvilágba és ezt látta. Ez a közvetlen hatás. 

A közvetett hatás az, amikor az ördög előállít egy újabb vírust, ami valamilyen módon 
elterjed. Néha olyan betegségekről is hallani, ami eddig soha nem volt hallható. Ez a közvetett 
hatás. Lapozzunk tovább a Lukács 13-hoz.  

Lukács 13,11-13. 
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11. És ímé, volt ott egy asszony, akiben betegségnek szelleme volt tizennyolc eszten-
dőtől fogva; és meg volt görbedve, és nem tudott teljesen felegyenesedni. 

12. És amikor azt látta Jézus, előszólítá, és monda néki: Asszony, feloldattál a te 
betegségedből! 

13. És reátevé kezeit; és azonnal felegyenesedett, és dicsőítette az Istent. Ámen. 
Jézus egy másik gyógyító módszere a kézrátétel, amit ránk is hagyott. Itt a betegség 

szelleme okozta a testi elváltozást. Tehát ez a közvetett hatás, ahogy az előbb magyaráztam. 
De Jézus nem űzte ki, hanem kézrátétellel imádkozott és kiadta a hit parancsszavát és a nő 
megszabadult. Ahogy a kenet rászállt, azonnal szabaddá vált. Tudjuk, hogy a kenet megtöri az 
ördög igáját. 

Máté 8,16. 
16. Az est beálltával pedig sok ördöngöst vittek hozzá, és egy szóval kiűzte a tisztá-

talan szellemeket, és meggyógyít vala minden beteget; Ámen. 
Itt azt látjuk, hogy az ördög elnyomta azokat, akikre hatással volt. Jézus a szavával űzte 

ki. Parancsolt, más esetben megdorgálta és kiűzte a gonosz szellemeket, mint például a 
holdkóros fiúból. Ez egy hosszú szakasz a Bibliában, otthon megnézhetitek. A Márk 
evangélium 9,17-29. Ez a házi feladat. 

Néhány betegségnek természetes oka van, de közvetve mégis a sátán elnyomása. Ilyen 
esetben gyógyulásra van szüksége az illetőnek, és nem gonosz szellem kiűzésére. Amikor a 
bibliai módszerek eredménytelennek bizonyulnak, tehát az olajjal való megkenés, a kézrátétel, 
az ima, akkor a Szent Szellem vezetése és kenete alatt kell foglalkozni az esettel. Amely 
betegségeket démon jelenléte okoz – mint említettem azt a szörnyű fejfájást –, orvosilag nem 
lehet kezelni. Jézus nem fektetett le szabályokat, amikor a gonosz szellemekkel kell 
foglalkoznunk. Jézus a szabadító szolgálatában a Szent Szellem ereje és a vezetése alatt 
szolgált és nekünk is az ő példáját kell követnünk. Ámen. 

 
Drága mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztus Szent Nevében imádkozunk a hozott kelmék 

és szövetek felett. Kiárasztjuk, Atyám, a Te dicsőségedet, kiárasztjuk a drága kenetet, mert 
tudjuk az Igéből, hogy a szövetekben a kenet raktározódik, így eljut a betegekhez az 
otthonokba. Amikor a betegekre teszik a kenettel teli ruhadarabokat a kenet kiárad és megtöri 
a sötétség minden erejét, megtöri az igát, a betegséget, a fájdalmat és szabadulást szolgáltat a 
Jézus nevében. Köszönjük, Úr Jézus, a halálodat, amivel győzelmet szereztél a számunkra, 
amit nekünk adtál, és mi ebben a győzelemben járhatunk. Dicsérünk és magasztalunk. 
Köszönjük a megtört testedet, ami által birtokoljuk a szent egészséget a most hit alapján a 
Jézus nevében. Ámen. 

A kék imakönyvben a legújabb kiadás szerint a 132. oldalon a Megtörik az iga a kenet 
alatt című imát együtt, egy szívvel nem elolvassuk, hanem elimádkozzuk. Megvalljuk, el-
imádkozzuk. Mert az elolvasáson nincs ott a hit. De mikor hittel mondjuk, az nem olvasás, 
hanem elimádkozás.  

Hagin is úgy tanítja, hogy ha megkérdezi valaki, hogyan érzed magad, akkor erre a helyes 
válasz az, hogy: nem az a mérvadó, hogy hogyan érzem magam, hanem én tudom, hogy Jézus 
sebeivel meggyógyultam, mert az Ige ezt mondja rólam. Ámen. 

 
*A barna színnel jelzett részek más fordításból származnak. 

A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik. 


