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ALAPTANÍTÁSOK 
 

A Szent Szellem ajándékai 
Erı ajándékok 1. – Speciális kenet 

 
Apostolok Cselekedetei 10:38 
„A názáreti Jézust, mint kené fel İt az Isten Szent Szellemmel és erıvel, aki széjjeljárt jót 

tévén és meggyógyítván mindeneket, kik az ördög elnyomása alatt voltak; mert az Isten volt 
İvele.” 

 
Apostolok Cselekedetei 19:11-12 
„És nem közönséges csodákat cselekszik vala az Isten Pál keze által: Annyira, hogy a 

betegekhez is elvitték az ı testérıl a keszkenıket, vagy kötényeket, és eltávozának azoktól a 
betegségek, és a gonosz szellemek kimenének belılük.” 

 
Lukács 6:17-19 
„És alámenvén ıvelük, megálla a síkságon, és az İ tanítványainak serege és a népnek nagy 

sokasága egész Júdeából és Jeruzsálembıl és Tírusznak és Szidónnak tengermelléki határából, 
akik jöttek, hogy hallgassák İt és meggyógyíttassanak betegségeikbıl. És akik tisztátalan 
szellemektıl gyötrettek, meggyógyulának. És az egész sokaság igyekezik vala İt illetni: mert 
erı származék belıle, és mindeneket meggyógyíta.” 

 
A mai napon a speciális kenetrıl szeretnénk beszélni.  
Ez a speciális kenet másképp nevezhetı gyógyító kenetnek is, amely az erı ajándékok csokrába 

tartozik. Amint azt már ismerjük: a hit ajándéka, a csodatévı erık munkái és a gyógyítások 
ajándékai. Természetesen a természetfeletti gyógyulásokról beszélünk.  

Elıször is azt szeretném megemlíteni: ahhoz, hogy ezek a szellemi ajándékok mőködjenek a 
helyi gyülekezetben, ahhoz az szükséges, hogy a pásztor tanítson ezekrıl az ajándékokról. Nem 
elsısorban a böjtölésben és az imádkozásban kell keresni a kulcsát annak, hogy ez az ajándék 
elıforduljon, és gyakrabban forduljon elı, hanem a tanításokban. Hallani kell tanításokat róla, hogy 
hitünk legyen benne.  

Különbség van a gyógyulás között, ha az a hit ajándékán keresztül jön létre, vagy ha a gyógyító 
kenet által jön létre. Mind a kettı igei alapokon nyugszik.  

Amikor én gyógyulást fogadok el a saját testem számára, akkor például senki nem teszi rám a 
kezét. Én hiszem Isten szent Igéjét, hiszem, a gyógyulás hozzám tartozik, és a hitem alapján 
cselekszem a Márk 11:24 versén: 

 
Márk 11:24 
„Azért mondom néktek: Amit csak kívántok, amikor imádkoztok higgyétek, hogy 

megkaptátok, és meglesz az néktek.” 
 
És imádkozom, és miután imádkoztam, megvallom, hogy: hiszem, hogy megkaptam a 

gyógyulásomat a szívemre - vagy arra a részre, amelyre szükség volt -, egészen a fejem tetejétıl a 
lábam ujjáig - így imádkozom. És a gyógyulásom megérkezik, mert hitben imádkoztam, és Isten 
Igéje alapján cselekedtem.  

Te is felnövekedhetsz, és te is hasonlóan cselekedhetsz! Isten Igéje a számodra is mőködni fog, 
ha hited van benne, és az alapján cselekszel. 

A gyógyítások ajándékai azonban egy másik személyen keresztül nyilatkozódnak ki a te 
irányodban. Természetesen minden gyógyulást Isten végez.  A különbség azonban a módjában van, 
hogy Isten milyen csatornán keresztül juttatja el hozzád a gyógyulást. 
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1Korinthus 12:28 
„És pedig némelyeket rendelt az Isten a Gyülekezetben elıször apostolokul, másodszor 

prófétákul , harmadszor tanítókul; azután csodatévı erıket, aztán gyógyításoknak ajándékait, 
segítıket, vezetıket, nyelvek nemeit.” 

 
Pál itt nem a szellemi ajándékokról beszél, hanem azt mondja, hogy: Isten rendelt a 

gyülekezetben némelyeket – tehát emberekrıl és asszonyokról beszél -, akiket Isten felhatalmaz 
természetfeletti képességekkel, hogy ezekben a hivatalokban meg tudjanak állni.  

Ahogy mondja: „némelyeket elıször apostolokul.” Ez nem egy olyan ajándék, amit Isten az 
illetınek adna személyes ajándékként, hanem ez egy szolgálati ajándék, amely által az illetı a 
gyülekezet felé tud szolgálni.  

„Másodszor prófétákul.” Nem az illetı személy áldására adja ezt Isten, hanem egy olyan 
szolgálati ajándék, amely által az illetı szolgálata áldássá válik Jézus Krisztus gyülekezeti teste 
számára.  

Tanítói ajándék is itt szerepel. A tanítói ajándék sem azt a személyt ajándékozza meg, aki kapta, 
hanem másoknak az ajándéka ez tulajdonképpen, akik felé az illetı tanít. Vagyis szolgálati ajándék 
Jézus Krisztus gyülekezeti teste felé.  

Pál apostol így folytatja: „azután csodatévı erıket.” Vannak olyan szolgálók, akik a 
szolgálatukban ajándékként viszik a csodatévı erık munkáit, mőködik a szolgálatukban ez.  

Így folytatja Pál: „aztán gyógyítások ajándékait.” Általánosan elfogadott, hogy az evangélista 
szolgálatához tartoznak ezek az ajándékok. Az evangélistának feltétlenül szükséges, hogy 
természetfeletti jelenségek kísérjék a szolgálatát. Jelek és csodák kell hogy kísérjék Isten Igéjét a 
szolgálatában. 

 
1Korinthus 12:29 
„Avagy mindnyájan apostolok-é? Vagy mindnyájan próféták-é? Avagy mindnyájan 

tanítók-é? Vagy mindnyájatoknál mőködnek- e a csodatévı erık?” 
 
Megkérdezi Pál, hogy: mindannyian apostolok? Vagyis: mindenkinek apostoli elhívása van-e? 

Persze, hogy a válasz az, hogy: nem.  
Mindannyiuknak prófétai elhívása van-e? Nem.  
Vagy mindannyian tanítók-e? A válasz: nem. Vagyis nem mindannyiunknak tanítói elhívása van 

Jézus Krisztus gyülekezeti teste felé.  
Természetesen mindannyiunk kell, hogy tanítsa a többieket a megfelelı tudásunknak 

megfelelıen, de ez nem azt jelenti, hogy tanítói szolgálata van az illetınek. Azok ezek a szolgálók, 
akiket a Szent Szellem helyez a szolgálatba, és felszereli ıket a tanítói ajándékkal, hogy mások felé 
tudjanak szolgálni.   

A tanítói kenet az egy természetfeletti ajándék. Isten nem azért adja nekem ezt az ajándékot, 
hogy ezáltal nekem jobb legyen, azért adja, hogy egy áldás tudjak lenni ezáltal a gyülekezet felé. 
Ugyanez a helyzet a csodatévı erıkkel, a gyógyítások ajándékaival, és bármelyik másik szolgálati 
ajándékkal.  

Ahogy Pál itt megkérdezi, hogy mindnyájan apostolok-e, vagy mindnyájan próféták-e, vagy 
mindnyájan tanítók-e - a válasz természetesen az, hogy nem. Tehát nagyon érthetı és egyértelmő 
dolog ez, hogy nem mindenkinél mőködnek a csodatévı erık. Ezt nagyon fontos megérteni! 

Ma is felhívott minket egy illetı telefonon, annyi felkent szolgálót látott az elmúlt hónapokban, 
hogy ı is szeretne közéjük tartozni. Azonban nem tudta, hogy elıször is az szükséges, hogy Isten 
elhívja ıket, és nem lehet a szolgálatunkat szellemi ajándékokra megalapozni, mert a szolgálatunkat 
Isten Igéjére kell alapozni! Mindazok a tanítványok, akiket az Úr Jézus a szolgálatban állított, 
mondhatnám, hogy az én tanítványaim is egyben, nagyon régóta velem vannak, és nagyon sok idıt 
fordítottak az Ige tanulmányozására.  
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Tehát addig nagyon nehéz megmondani, hogy az illetınek van-e elhívása, és hogy mire hívta el 
Isten, amíg nem növekszik fel az Igében, és Isten nem tudja elkezdeni ıt használni. Erre föl aztán 
nagyon sokan megsértıdnek ránk.  Folyamatosan jönnek hozzánk, és elmondják, hogy nekik van 
elhívásuk Istentıl, de semmilyen ihletettségük nincs arra, hogy Isten Igéjét megtanulják. Nekünk 
pedig semmi közünk olyan szolgálókhoz, akik a szolgálatukat nem Isten Igéjére alapozzák!  

Ahhoz, hogyha Jézus Krisztus tanítványa akarsz lenni, és İt akarod szolgálni, ahhoz 
elengedhetetlenül szükséges, hogy megtanuld az Igét, mert ha megtanulod az Igét, akkor fogod 
megismerni Jézus Krisztust.  

Sokszor jönnek hozzánk olyan emberek sajnos, akik egy pár heti velünk való együttlét után 
kijelentik, hogy most már ık is a gyógyító szolgálat tagjai, és elkezdenek saját maguk gyógyító 
alkalmakat hirdetni. Természetesen az ilyen emberek nem tartoznak hozzánk. Ezek az emberek azt 
gondolják, hogy azért, mert ık már meggyógyultak - nézzük meg ezt a 30. verset: 

 
1Korinthus 12:30 
„Avagy mindnyájuknak vannak-é gyógyításra való ajándékai? Vagy mindnyájan szólnak-é 

nyelveken? Vagy mindnyájan magyaráznak-é?” 
 
Vagyis nincsen meg mindannyiunknak a gyógyítások ajándékai. Ez az Ige arra utal, hogyha 

valaki gyógyulást kapott, az nem azt jelenti, hogy automatikusan a gyógyítások ajándékai a szívének 
részévé vált! Vagyis, hogy egy olyan ajándékot kapott a szellemébe, hogy mások felé gyógyítással 
tudjon szolgálni.  

Az Ige arra is utal, hogy nem mindenki fog meggyógyulni a gyógyítási ajándékok által, mert sok 
esetben a saját hitünk alapján Isten Igéjén kell kiállni, és úgy elfogadni a gyógyulásunkat. Ez a 29. 
Ige nem egy olyan gyógyító ajándékra utal, hogy saját magunkat kellene meggyógyítanunk az 
ajándék által. Tehát ez egy olyan szolgálati ajándék, hogy mások felé áldásként szolgálhassunk. 
Tehát ez nem üzlet például. És ha valaki pénzért imádkozik a betegekért, egy dolog biztosan 
garantált a számára, hogy nincsen Jézus Krisztus irányában szolgálatod.  

Két nagyon szigorú terület van: az egyik, hogy nem szabad a pénzt érinteni, a második, hogy 
nem szabad a dicsıséget érinteni! Minden dicsıséget Jézus Krisztusnak kell adni, minden egyes 
gyógyulásért! És nehogy pénz-szolgálattá váljon a szolgálatod!  

Kenneth Hagint személyesen tanította erre Jézus Krisztus. Erre tanította Jézus Kenneth Hagint, 
hogy: legyél óvatos ezen a két területen!  

Minden gyógyulás Istentıl az egy ajándék – ez természetes. Pontosabban szólva minden, amit 
Istentıl kapunk, azt ajándékba kapjuk. Ezek a természetfeletti ajándékok ezek természetfeletti 
kinyilatkozásai a Szent Szellemnek. A gyógyítások ajándékai egy olyan ajándék, amely az illetın 
keresztül nyilatkozódik ki egy másik illetı felé, hogy annak számára áldás legyen. A gyógyítási 
ajándékok által lehet elfogadni gyógyulást – ez az egyik útja annak, hogy meggyógyuljunk. De 
ahogy már mondtam, más útja is van a szent gyógyulásnak, nemcsak a gyógyító ajándékok 
kinyilatkoztatása.  

Nagyon sok ember van, aki a gyülekezetünkben prédikálja az Igét, és imádkozik a betegekért - és 
az emberek a hitük által és az imádság által meggyógyulnak. Isten a saját Igéjét tekinti, és azt tiszteli, 
és ezért ha te az Ige alapján imádkozol hitben, akkor azt az imát is meghallgatja, és az illetı 
meggyógyul.  

Azt is mondja az Ige, hogy Isten szent Igéjét jelek és csodák kell, hogy kövessék.  
Az is lehetséges, hogy bármelyik keresztény a rászorult másik keresztényért kézrátétellel 

imádkozzon, és amikor ez a kézrátétel pontkontaktus létrejön, akkor mind a ketten a hitüket abba 
helyezik, hogy most az illetı gyógyulást kapott.  

Az ajándék, amit én kaptam Istentıl, az egy speciális kenet, vagy más néven gyógyító kenet, 
azért, hogy a betegekért tudjak imádkozni. Az Úr Jézus küldött el a világba, hogy a betegekért 
imádkozzak. Tudatában vagyok annak, hogy a Szent Szellem sok különbözı módon nyilatkoztatja ki 
magát ajándékok formájában a szolgálatomban.  
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Jelenleg szeretném ezt a tapasztalatomat és tudásomat átadni a jövıbeni szolgálóknak, legyenek 
azok ugyanilyen speciális kenettel megáldva, vagy egyszerő pásztori elhívással rendelkeznek, akkor 
is szükségük van ezekre a tapasztalatokra.  

Nagyon egyszerően mondhatnánk, hogy nincs semmi más dolgunk, minthogy megnyitjuk 
magunkat a Szent Szellem számára, és hagyjuk, hogy İ elvégezze a munkát, amit szeretne. Nagyon 
szépen lehet látni a különbséget, hogy meggyógyulni hit által, csupán Isten Igéje alapján cselekedve, 
vagy pedig meggyógyulni a gyógyítási ajándékokon keresztül, Szent Szellem kinyilatkoztatása által.  

Az emberek közvetlenül meggyógyulhatnak azáltal, hogy hitüket Isten Igéjébe helyezik.  
Amikor viszont a gyógyítási ajándékok vannak mőködésben, akkor ez a Szent Szellemnek a 

megnyilatkozása az egyik emberen keresztül, a szolgálón keresztül a másik felé, aki a szükségben 
van, akinek szüksége van a gyógyulásra.  

Amikor én a betegek felé szolgálok, az emberek felé szolgálok, akkor a teljes képességeim 
birtokában szolgálok, és azok a képességeim is ott vannak, amelyeket Istentıl kaptam. Meg kell 
érteni azt is, hogy ebben a kenetben ott van Istennek minden képessége, bölcsessége, tudása.  

A gyógyítási ajándékokat nem mi mőködtetjük a saját akaratunk szerint, hanem ezek az 
ajándékok úgy mőködnek, ahogy azt a Szent Szelleme akarja, az İ akaratában.  

Még egyszer szeretném megemlíteni azt, hogy ha a gyógyítási ajándékok nincsenek jelen az 
illetı szolgálatában, akkor csak kezdjen el prédikálni, és Ige által is meggyógyulhat az illetı.  

Isten Igéje azt is tanítja, hogy a kenet az, amely megtöri az Igát, és a kenet pedig Isten Igéjén 
van. Ezért nagyon fontos az, hogy valaki egy helyi gyülekezetbe tartozzon, ahol a tiszta Igét hirdetik, 
és az Igén lévı kenet megtöri az élete fölött lévı bármely törést, vagy igát.  

Tapasztalatból mondom azt, hogy azokon a helyeken, ahol Isten Szelleme mozgásban van, 
mőködésben van, sokkal könnyebb bármit is elfogadni Istentıl, mint akkor, amikor nincs 
mozgásban. Itt Pesten egy összevont kenet alatt vagyunk, és ebben az összevont kenetben sokkal 
könnyebb elfogadni Istentıl bármit is. De ettıl függetlenül mindenki a saját hite alapján elfogadhat 
Istentıl bármilyen gyógyulást is.  

1Péter 2:24-ben olvashatjátok: „akinek a sebeivel gyógyultatok meg.” Köszönjük Istennek, hogy 
odaadta az Igéjét, és hogy mi az Igéje alapján cselekedhetünk minden helyzetben. Másrészt 
köszönjük Istennek a természetfeletti megnyilatkozásait, és a természetfeletti gyógyító ajándékait is.  

Sok mindent elmondtam. A következıkben pedig úgy gondolom, hogy vissza kell térnünk  
speciális kenet tématerületére. Mert olvashatjuk a Bibliában, hogy miként kente fel Isten a Názáreti 
Jézus Szent Szellemmel és hatalommal.  

A Lukács 6:17-ben olvashatjuk, hogy az emberek elıször is azért jöttek Jézushoz, hogy 
meghallgassák İt, és ezt követıen gyógyultak meg a betegségeikbıl. 

 
Lukács 6:17 
„És alámenvén ıvelük, megálla a síkságon, és az İ tanítványainak serege és a népnek nagy 

sokasága egész Júdeából és Jeruzsálembıl és Tírusznak és Szidónnak tengermelléki határából, 
akik jöttek, hogy hallgassák İt és meggyógyíttassanak betegségeikbıl.” 

 
Mit hallgattak? Mit tanított nekik Jézus? Nézzük meg erre a választ: 
 
Lukács 4:18-19 
„Az Úrnak Szelleme van énrajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az 

Evangéliumot hirdessem, elküldött , hogy a töredelmes szívőeket meggyógyítsam, hogy a 
foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon 
bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét.” 

 
Tehát a Biblia egész vonalán megfigyelhetı, hogy Jézus Krisztus szolgálatában az emberek 

jöttek, hogy İt meghallgassák, és utána meggyógyultak. Mert a hit hallásból, a hallás pedig Isten 
Igéje által van!  
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Ahogy már az elızıekben említettük Gordon Lindsay-t, aki a Bibliaiskolánk alapítója volt, a 
Szent Szellem megnyilatkozásai, ezek a csodálatos ajándékok is, hit által jönnek. Hit hozza ıket 
megnyilvánulásba, és ezért nagyon fontos ez a hit, hogy mőködésben legyen. Ezért nagyon fontos, 
hogy a szolgálatunk Isten Igéjén alapuljon!  

Elıbb utóbb, ahogy az emberek egyre többet hallanak rólad, és egyre nagyobb lesz a neved, és 
híresebb leszel, úgy az embereknek hitük lesz benned, és legelıször Isten már azt is elegendı hitnek 
tekinti, ha a te nevedben hisznek, és azért eljönnek az alkalomra. Isten lehetıvé teszi ezt, egy 
bizonyos ideig, hogy így legyen, de késıbb elvárja, hogy Isten Igéje felé elmozdulj! Mert nem 
akarja, hogy az İ nyáját, mivel İ a Fıpásztor, az İ nyája egy embert kövessen. Azt szeretné, ha az 
İ nyája Jézus Krisztust követné.  

Az Apostolok Cselekedeteiben is olvashatjuk. Voltunk már a 19.fejezetben, ahol láthattuk, hogy 
Isten Pál keze által hatalmas csodákat tett. De azt is olvashatjátok, hogy Isten Igéje hatalmasan 
növekedett az ı szolgálatuk által. Azt is lehet olvasni, hogy voltak, akik évek hosszú során elıször 
csak az Igét tanulták.  

De most elıször nézzük meg ezeket a speciális keneteket!  
 
Lukács 6:18 
„És akik tisztátalan szellemektıl gyötrettek, meggyógyulának.” 
 
Tehát azok az emberek, akik mondjuk démonikus megszállottság alatt voltak, meggyógyultak. 

Ez az erı hozta a megszabadulást számukra, amellyel Jézus fel volt kenve. 
 
Lukács 6:19 
„És az egész sokaság igyekezik vala İt illetni : mert erı származék belıle, és mindeneket 

meggyógyíta.” 
 
Erı származik Jézusból, és ez az erı mindent meggyógyított. Jézus ezt tanította, hogy tanulják 

meg befogadni ezt a gyógyító kenetet.  
Mi is tanítjuk az embereket, fıleg akik elıször vannak, az újonnan jötteket, hogy nyissák meg 

magukat, és tanulják meg befogadni ezt a csodálatos gyógyító kenetet. A hitük az, amelyik 
mőködésbe hozza ezt a csodálatos kenetet, és a testükbe folyik, és a ruhájukban is eltárolódik ez a 
csodálatos kenet.  

Nézzük meg ezt a csodálatos példát: 
 
Apostolok Cselekedetei 19:11 
„És nem közönséges csodákat cselekszik vala az Isten Pál keze által:” 
 
A 12. versben pedig az Ige rátér Pál testére. Hiszen a testünknek része a kezünk, és a testérıl 

még a keszkenıket és a kötényeket is elvitték, és azt a betegekre helyezték, hogy azok 
meggyógyuljanak. Vagyis az következik ebbıl, hogy a gyógyító kenet eltárolható. Eltárolható 
ruhában. Ruhadarabban, mert ezek a zsebkendık, kötények is ilyen ruhából voltak. És ha az illetı 
ezt a beteg testére helyezi, és a hitük ezt a gyógyító erıt mőködésbe hozza, akkor a betegségek 
eltávoznak, és a gonosz szellemek pedig kimennek.  

Ez a kenet, amely a zsebkendıkben eltárolódik, kivezeti a testbıl a betegségeket, és a démonok 
eltávoznak, akkor ugyanez a kenet, amely a kezünkbıl jön ki, nem végzi el ugyanezt a munkát? Nem 
ez az igazság?  

Azok, akik meggyógyultak tisztátalan szellemektıl – mondja az Ige. És ehhez járulnak még a 
gyógyítások ajándékai, amelyek azért szükségesek, azért szükséges többes számban mondani ezt, 
mert többféle betegség létezik. Néha egész kombinációi szükségesek a Szent Szellemi 
ajándékoknak.  
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Egy próféta hivatalában például három ajándéknak kell mőködni: a bölcsesség szavának, a 
szellemek megkülönböztetése ajándékának, és a gyógyítások ajándékának. Az az illetı, akit az Úr 
elhív a betegekért, hogy imádkozzon, az ı szolgálatában is kell, hogy legyenek gyógyítások 
ajándékai, mint ahogy mondja az Ige, hogy: „másnak pedig.” De ezek a gyógyítás ajándékok úgy 
kerülnek mőködésbe, ahogy a Szent Szellem azt irányítja, ahogy akarja, hogy embereket 
megszabadítson. Akik 18-28-30 éve szenvedtek betegségben egyfolytában, súlyos betegségben, és 
azonnal megszabadultak a betegségüktıl, ahogy ezek az ajándékok mőködésbe léptek. 

Kenneth Hagin legutóbbi könyvébıl szeretnék most idézni, a Gyızedelmes gyülekezet címmel 
íródott a könyv. Az 5. fejezet 95. oldalára megyünk. El fogom olvasni, idézni fogom, tökéletesen, 
szóról szóra, hogy pontos megértést kaphassatok ebbıl.  

Azt kérdezi, hogy lehetséges-e, hogy egy kereszténynek démona legyen? Szó szerint írja 
Kenneth Hagin, hogy: hallottam prédikátorokat prédikálni arról, hogy keresztényeknek démonikus 
megszállottságai lehetnek, és ez szinte belül egy fájdalmat okozott nekem, amikor errıl hallottam 
ıket tanítani. Azt a benyomást teszik ránk, hogy minden kereszténynek van démona, és hogy ezek a 
keresztények idırıl idıre megszabadító szolgálaton kell, hogy részt vegyenek, hogy 
megszabaduljanak. Ez az állítás hibás, és ennek több oka is van.  

Elıször is: kereszténynek nem lehet démona az ı szellemében! Az oka pedig az, hogy egy 
kereszténynek a szellemében nem lehet gonosz szellem, mert a keresztény szellemét a Szent Szellem 
újra teremtette, és ott lakozik a Szent Szellem. És ha egy kereszténytıl azt hallod, hogy egy másik 
kereszténynek démona van, akkor figyelmeztesd arra, hogy nem beszélt helyesen! Nem fedezik fel 
annak a jelentıségét, hogy az ember szellemi lény, van lelke, és fizikai testben lakik. Nem fedezik 
fel azt, hogy egy démon hatással lehet esetleg egy keresztény lelkére, vagy testére, de nem lehet 
hatással a szellemére! Keresztényt tehát nem nyomhat el az ı testében és lelkében egy démon! Tehát 
nem mondhatjuk azt, hogy egy keresztényt uralja a démon szellemében, lelkében és testében.  

Másrészt nem mondhatjuk el, hogy minden kereszténynek van démona. Nincsen démona! Mint 
ahogy ezt sokan mondják, hogy démonikus hatások alatt állnak. Ez is egy nagyon szélsıséges 
tanítás, és ezt is el kellene kerülni. Ezek a szélsıséges tanítások természetesen nem biblikusak. Ha 
megnézzük a négy Evangéliumot, egyetlen egyszer sem találkozunk, hogy kereszténybıl kellett 
volna kiőzni a démont. Az akkori idıben élı ember még a szellemében nem volt újjászületve, mert 
Jézus abban az idıben még nem feszíttetett keresztre, még nem halt meg értünk, és a vére még nem 
mosott tisztára minket, még nem dicsıült meg Jézus Krisztus. Szóval ık nem voltak még 
keresztények.  

Jézusnak ki kellett-e őznie démonokat a 12 tanítványából? Egyáltalán nem!  
Tanította-e Jézus a tanítványait arra, hogy egymásból démonokat őzzenek ki? Egyáltalán nem!  
Azok az esetek, ahol az Apostolok Cselekedeteiben a tanítványok démonokat őztek ki illetıkbıl, 

azok az illetık nem voltak keresztények. Tények, hogy nincs arra írás sehol sem a Bibliában, hogy 
gonosz szellemet kellett volna kiőzni kereszténybıl, vagy hogy egy keresztény démonikus 
megszállottság alatt lett volna! 

Én azt tudnám mondani, hogy olyan esetekkel kell foglalkozni, amikor démonok befolyásolják 
az illetı testét. Az Apostolok Cselekedetei 10:38-ban is erre találtok utalást, hogy akik az ördög 
elnyomása alatt voltak, Jézus azokat gyógyította meg.  

Az esetek legnagyobb többségében az embereknél nem démonikus problémából van a betegség, 
egyszerően csak gyógyulásra van szükségük. És azok, akik Szellemmel betöltekezett keresztények, 
azoknak saját választásuk van: gondolkodhat úgy, mint az ördög gondolkodik, és a Szent 
Szellemmel betöltekezett keresztény is megnyithatja magát az ördög gondolatainak, és az ördög 
cselekedetei számára. Azonban a kereszténynek nem kellene megnyitni magát a gonosz szellemek 
számára! Azt kellene megtanulnia, hogy hogyan tudja magát megnyitni a Szent Szellem számára.  

Mindig nagyon távol tartom magam azoktól a tanításoktól, amelyeknek a hátterét nem tudom 
megtalálni a Bibliában. És amikor néhány szolgáló azt tanítja, hogy minden szinte kereszténynek 
van démonikus megszállottsága, amely démont újra és újra és újra ki kell őzni az illetıbıl, ez nem 
biblikus! Ezt a szélsıséges tanítást nem találod meg sehol sem a Bibliában!  
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Mert nagy különbség van abban, ha valaki csak idılegesen, idıszakosan megnyitja magát a 
démon számára! Legyen az illetı megváltott, vagy még meg nem váltott a szívében, ugyanúgy 
megnyithatja magát, és hallgathat a démonokra.Végül is Kenneth Hagin azt állítja, hogy: 60 éves 
szolgálatomban egyetlen egyszer sem kellett kereszténynek a szellemébıl démont kiőznöm! És senki 
másnak sem volt dolga ilyennel, mert a keresztény szellemében nem lehet gonosz szellem.  

Sok esetben az emberek nem újították meg az elméjüket Isten Igéje alapján, ezért az ördög 
kihasználja ennek a tudatlanságnak az elınyét a lelkükben és a testükben. És utolsó mondatként 
pedig azt mondja, hogy: azok a tények, hogy még a világban is nagyon kevés olyan ember van, aki 
démonikus megszállottság alatt lenne. Úgyhogy én úgy gondoltam, hogy ezt jó, ha halljátok. Mert 
nagyon sok fiatal szolgálónk van, akik számára a legjobb lenne, ha mindig az út közepén tudnának 
maradni. Egyetlen egy példáját sem találjátok a Bibliában annak, hogy megszabadító szolgálatot 
kellett volna egy keresztény felé végezni. Ezek szolgálati ajándékok: apostolok, próféták, tanítók, 
evangélisták. És ezeknek mind a szolgálatukban a Szent Szellem kenete mőködik, hogy az emberek 
szabaddá váljanak ezeken a területeken. 

Nincs példa arra a Bibliában, hogy egy egyetemista fiú, vagy egyetemisták egy csoportja, miután 
egy pár könyvet elolvastak, azok után a könyvek után elkezdenek emberekbıl démonokat és átkokat 
kiőzni. Nincs ilyen példa a Bibliában! Az Úr Jézus Krisztusnak prédikátorai vannak csak! Csak az 
Isten kenete tudja elvégezni, hogy az embereket szabaddá tegye, nincs más, ami ezt el tudja végezni! 

Nézzük meg Pál apostol zsebkendıit! A kenet folyt ki maga a zsebkendıbıl, és a gonosz 
szellemek elhagyták a betegeket! És ugyanez a kenet folyik ki a kézbıl is ezen a területen.  

Tehát szeretnénk az út közepén maradni, és ezeket a szélsıséges tanításokat pedig kizárni! 
Mindenhol az egész világon megtalálható ez a fajta gondolkodás.  

Gordon Lindsay pár állítását szeretném még felolvasni a fiatal szolgálóknak.  
A gyógyító ajándékokat úgy tervezte Isten, hogy bármikor bárkit meggyógyítsanak-e? Ez a 

kérdés hangzik el legtöbbször azok részérıl, akik ki szeretnék hívni ezeket a gyógyító szolgálókat. 
Mert ık azt állítják, hogy Krisztus bármikor, bárkit, bármilyen körülmények között meggyógyított. 
De Jézus nem gyógyított meg mindenkit! A Márk 6:5-ben olvashatjátok, hogy Jézus Krisztus nem 
tudott mindenkit meggyógyítani Názáretben, a szülıfalujában. 

 
Márk 6:5 
„Nem is tehet vala ott semmi csodát, csak néhány beteget gyógyíta meg, rájuk vetvén 

kezeit.” 
 
Ahogy a Biblia alapján tudjuk Jézus szolgálatát, hogy Jézushoz mentek a betegek, 

meghallgatták, és meggyógyultak, ez alapján látszik, hogy ezek a gyógyító ajándékok nem bármikor 
bármilyen helyzetben mőködnek, hanem csak bizonyos körülmények között. Minden betegség 
meggyógyulhat, de nem minden beteg ember gyógyítható meg!  

Egy másik állítás Gordon Lindsaytıl, hogy a gyógyítási ajándékok ingerlik és fokozzák a sátán 
győlöletét. Az ember a saját bölcsességében tagadhatja a csodák tényét, de a démonok nagyon hamar 
felismerik azt a félelmet, amelyet a számukra jelent egy ilyen gyógyító szolgálat. Jézus parancsolt a 
démonoknak, hogy hallgassanak el, amikor találkozott velük. Gordon Lindsay azt állítja, hogy a 
gyógyító szolgálat, és a gyógyító kenet hatalmas kavarodást okoz a sátán birodalmában, félelmet.  

Hallgassátok meg a következıt! Azok, akik az ördög hatása alatt vannak, azokat az ördög 
felkavarja, és ellenszegülésre lázítja a gyógyító szolgálattal szemben. És én figyelem a gyógyító 
szolgálatokat az egész világon, mindenhol, és mindenhol azt lehet látni, hogy ezek az emberek 
mindenhol üldözésben szenvednek, üldözik ıket. 

Harmadsorban Gordon Lindsay azt állatja, hogy a gyógyítási ajándékok, a természetfeletti 
ajándékok, egy magasabb rend szerint mőködnek, mint a természetes gyógyulások. Ebbıl pedig arra 
következtethetünk, hogy abban a személyben, akin keresztül ez a gyógyító ajándék mőködik, az 
illetınek megvan a felsıbbrendő védettsége azokkal a betegségekkel, és gonosz szellemekkel 
szemben, akik a betegségeket a többiekben okozzák.  
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Másrészt, szent hatalom és szent küldetés nélkül, tehát gyógyító kenet nélkül viszont végzetes 
hibákat és végzetes következményeket hozhat, ha valaki szent kenet nélkül fordul a démonokhoz, és 
próbálja azokat kiőzni.  

Negyedszer pedig a gyógyító kenet távolságtól és idıtıl független mőködik. Sok esetben történt, 
hogy amíg a gyógyító alkalmon imádkoztam valakinek a lányáért, közben otthon az édesanyja is 
meggyógyult, miközben otthon készítette a vacsorát, és fızött. Volt már olyan, hogy valaki csak 
érdeklıdıként nézett be a mővelıdési ház ablakán, és miközben a bentiek gyógyultak, ı, miközben 
csak behajolt az ablakon, már meg is gyógyult a dereka. Tehát a gyógyítási ajándékok akkor tudnak 
mőködni, amikor a hit kontaktusba kerül ezzel a természetfeletti erıvel. Idıtıl és helytıl függetlenül 
mőködik.  

Ötödik dolog, hogy a gyógyító ajándékok által a démonokat nem lehet kiőzni az illetıbıl úgy, 
hogy azok a pokol feneketlen mélyére kerüljenek. Az Igék tanítanak minket arra, hogy meg kell 
kötözni a démont, és a mi hatalmunk elegendı arra, hogy ez a démon többé nem térhet vissza abba a 
testbe.  

Hatodik dolog: a gyógyítási ajándékok mőködése azt is szükségessé teszi, hogy az illetı hite, aki 
meg szeretne gyógyulni, ott legyen, mert a hit az mindig egy cselekedet is egyben. Krisztus, amikor 
a betegek felé szolgált, İ is mindig cselekedetre buzdította az illetıt: „vedd az ágyadat, és kelj fel, és 
menj haza!” Vagy: „nyújtsd ki a kezedet” – és akkor lett teljessé a keze. Mi is szeretjük az embereket 
egy lépésre buzdítani.  A gyógyítási ajándékok nem függetleníthetık a gyógyulni kívánó személy 
hitétıl! És ezért az az illetı, aki gyógyulni szeretne, a hitét ki kell fejeznie cselekedetekben. Fizikai 
formában ki kell mutatnia a hitét annak, aki gyógyulni szeretne! 

A gyógyító sorokban sokszor kérjük az illetıt, hogy emelje fel a lábát, és amikor a hitben 
megtörténik ez a mozdulat, még a bénult emberek is meggyógyulnak.  

Hetedik pont pedig, amit említ a mester, hogy szeretnénk, ha azok, akik gyógyulni jönnek, azok 
Igéket kapnának a Bibliából a gyógyulással kapcsolatban. Mert ezek a jelek és csodák azt a célt 
szolgálják, hogy az embereket Krisztushoz vezessék, hogy elfogadják Uruknak és Megváltójuknak! 

Ez a speciális kenet elsısorban a világ számára van, a hitetlenek számára, akik még nem kaptak 
megváltást. Nem egy pünkösdista gyülekezet számára van például. Isten a szellemben betöltekezett 
keresztényeket szeretné, ha felnövekednének. Egy újjászületett kereszténynek 3-5 éve van arra, hogy 
fölnövekedjen - és ha ezt a növekedést szorgalmazza, akkor meg fogja látni, hogy a hite nagyon 
szépen növekszik, és Isten megválaszolja majd az imádságait. Akiknél mőködik az ajándék, a 
speciális kenet, azoknak szükség van, hogy folyamatos imádságban legyenek, hogy megtalálják Isten 
tökéletes akaratát, ahogy mőködtetni szeretné ezt a kenetet.  

Gordon Lindsay végül is a 9. pontban arra figyelmezteti azokat, akiknek elhívásuk van, és 
gyógyító kenettel mőködnek, hogy ne vegyék komolyan az olcsó kihívásait azoknak, akik meg 
akarják támadni a gyógyító szolgálatot. Néha szükségesnek láthatja az ember, hogy megvédelmezze 
a szolgálatát, mert jöhetnek támadások, és támadják az emberek a szent gyógyulás tényét, de ez a 
védelem mindig egységben kell, hogy legyen Isten szentségével, és nem szabad soha lealacsonyodni 
az ellenfél szintjére! Az ördög mindig is azon fog munkálkodni, hogy embereket felszítson, hogy 
ellened legyenek, a szolgálatod ellen legyenek, a plakátjaidat letépdessék, megtámadjanak, ahol csak 
tudnak. A vallásos emberek, akik ellenzik a gyógyulást, minden egyes gyógyulásnál támadásban 
lesznek, és ellenezni fognak.  

Emlékezzetek arra, hogy a gyógyítási ajándékok, és a gyógyító kenet Istennek egy külön 
irgalmassága és szeretete az emberek felé! Azok felé, akik alázattal jönnek fel, és azok felé, akiknek 
szükségük van rá. És figyelmeztet minket arra, hogy a csodák nem használhatók méltatlan 
körülmények között!  

A gyógyító ajándékok és a gyógyító kenet nem mindig hoz azonnali csodát. Még Jézus Krisztus 
szolgálatában sem gyógyult meg mindenki azonnal. Volt, aki egy bizonyos idı elteltével, még abban 
az órában - ahogy írja az Ige -, meggyógyult.  

Ha kihívásra szeretne valaki válaszolni, úgy, hogy: most imádkozzon egy betegért, nézzük, 
meggyógyul-e – az ilyen kihívásokat sem szabad elfogadni! 


