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ALAPTANÍTÁSOK 
 

A Szent Szellem ajándékai 
Erı ajándékok 4. – Gyógyítások ajándékai 

 
1Korinthus 12:9 
„Egynek hit ugyanazon Szellem által; másnak pedig gyógyítások ajándékai azon egy 

Szellem által;” 
 
„Másnak pedig gyógyítások ajándékai azon egy Szellem által.” 
Mind a ’gyógyítások’, mind az ’ajándékok’ többes számban vannak. Ez a rövid állítása Pálnak az 

Igében nagyon sok mindenre vonatkozik. Elıször is arra utal, hogy ez egy sokszoros ajándék – más 
szóval tehát ez az ajándék sok-sok ajándékból tevıdik össze. 

Másodsorban Isten nem úgy tervezte ezeket az ajándékokat, hogy szétosztásra kerüljenek 
különbözı emberek között. Én úgy hiszem, hogy Isten úgy tervezte a gyógyítások ajándékait, hogy 
azok egyugyanazon személyen belül mőködjenek - mint ahogy mondja az Ige: „másnak pedig 
gyógyítások ajándékai.” 

Azonban tudjuk azt is, hogy nagyon kevesek jutnak el arra a szintre, hogy minden gyógyítás 
ajándéka egyformán mőködik rajtuk keresztül. A cél az, természetesen, hogy egy egyén 
szolgálatában mindenezek a gyógyítások ajándékai egyformán mőködjenek.  

Természetesen az is megérthetı, hogy miért van az, hogy egyes szolgálók esetében egyes 
betegségek nagyobb gyakorisággal gyógyulnak meg, mint másfajta betegségek - mert a gyógyítások 
ajándékainál különbözı ajándékok tartoznak ide. 

A Bibliaiskolám egyik professzora úgy tanította, hogy az egyes szolgálóknak bizonyos 
betegségterületeken nagyobb irgalmasságuk és kegyelmük van a szívükben, mint más területekhez.  

Én Gordon Lindsay Bibliaiskolájába jártam, és ı személyesen azt tanította, hogy minden egyes 
gyógyító ajándéknak egyformán kell mőködésben lennie egy szolgáló életében – de a gyakorlatban 
ez sajnos nem így mőködik.  

Ha úgy érzed, hogy a gyógyító szolgálatban elhívásod van, akkor mindenképpen azt javasolom, 
hogy a hitedet úgy használd, hogy minden egyes területen egyformán legyenek gyógyítás ajándékok, 
minden egyes betegség területre, de mindenképpen azt is észre fogod venni, hogy a kezdetek 
kezdetén lesznek olyan betegségterületek, amelyekben gyakrabban történik gyógyulás.  

Arra is szeretnénk felhívni a figyelmet a legelején, hogy bármelyik gyógyítási területrıl is van 
szó, minden egyes gyógyító ajándéka Istennek természetfeletti módon hozza a gyógyulást! Tehát 
nagyon oda kell arra figyelni, hogy nehogy összekeverjük véletlenül sem az orvostudomány útján 
létrejött gyógyító eljárásokkal! Tudjuk azt az Igébıl, hogy Lukács, Jézus egyik tanítványa is orvos 
volt, de mikor Pállal együtt szolgált, akkor nem az orvostudomány útján gyógyultak meg a betegek, 
hanem természetfeletti módon! 

 
1Korinthus 12: 9, 28, 30 
„Egynek hit ugyanazon Szellem által; másnak pedig gyógyítások ajándékai azon egy 

Szellem által;… 
És pedig némelyeket rendelt az Isten a Gyülekezetben elıször apostolokul, másodszor 

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

Avagy mindnyájuknak vannak-é gyógyításra való ajándékai? Vagy mindnyájan szólnak-é 
nyelveken? Vagy mindnyájan magyaráznak-é?” 

 
Tudnotok kell azt, hogy a görög eredeti szövegben mind a „gyógyítás”, mind az „ajándék”  

többes számban szerepel! Tehát a többi ajándék egyes számban: a nyelv és a nyelvek magyarázata – 
azok egyes számban szerepelnek.  
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Megkérdezhetitek tehát, hogy: miért nem a gyógyítás ajándéka, és miért kell úgy mondanunk, 
hogy a gyógyítások ajándékai? A Biblia erre külön nem ad magyarázatot, de azt hiszem, hogy meg 
tudjuk magyarázni. Azért kell, hogy a gyógyítások ajándékai, többes számban szerepeljenek, mert 
többfajta betegségrıl van szó, és egy ajándék mőködése nem tudná meggyógyítani az összes 
betegséget. Teljesen egyértelmő, hogyha egy gyógyítási ajándék elegendı lenen az összes betegség 
gyógyítására, akkor nem lenne szükség a többi gyógyítási ajándékra. Tehát mondhatjuk, hogy a 
többfajta gyógyítások ajándékai azért szükségesek, hogy mindenfajta betegséget Isten rajtunk 
keresztül gyógyítani tudja.  

Tehát akkor nézzük meg, hogy a betegségek felosztásában ez hogy mőködik! Az Igékbıl 
közvetlenül erre nem tudunk választ adni, de a gyakorlati tapasztalatok meg tudják válaszolni. Tehát 
a következıkben a gyakorlat alapján fogunk létrehozni különbözı kategóriákat, csoportokat erre.  

Vannak olyan betegség csoportok, amelyeket gonosz szellemek okoznak. Ebbe a csoportba 
tartozhatnak, amikor a vak, a süket, vagy a néma szellemet kell kiőzni. Tehát amikor ezzel a fajta 
szellemmel kell foglalkozni, és szemben állni, akkor egy bizonyos speciális gyógyítási ajándéknak 
kell ott szerepelni. Az Igékbıl az is világos, hogy amikor tisztátalan és gonosz szellemeket kell 
kiőzni - ez különbözik a gyógyítások ajándékaitól. 

 
Máté 8:16 
„Az est beálltával pedig sok ördöngöst vittek hozzá, és egy szóval kiőzte a tisztátalan 

szellemeket, és meggyógyít vala minden beteget;” 
 
Bizonyos tisztátalan szellemek, démonok birtokba tudják venni a fül hallóidegeit, vagy a szem 

látóidegeket, oly módon, hogy ezeknek a mőködése teljesen lehetetlenné válik - olyannyira, hogy az 
illetı, aki a befolyása alatt áll, teljesen süketté, vagy teljesen vakká is válhat. És azt tudjátok, hogy 
ha valaki teljesen süket, akkor képtelen arra, hogy megtanuljon beszélni, hiszen a halló csatornán 
keresztül nem tudja befogadni az értelmes szavakat. Ha a szellemet kiőzzük egy süket emberbıl, és 
valaki ezután megtanítja ıt arra, hogy hogyan kell a saját hangját használni, meg fog tanulni 
beszélni. Találkoztam olyan gyerekekkel, akiknek a hallása sérült volt, és ezért nem tudtak 
tökéletesen beszélni.  

Ha a tisztátalan szellem az illetınek a hangszalagjait befolyásolja oly módon, hogy megnémul, 
akkor az illetı tud hallani, de nem tud beszélni. Mert az emberi szervezetben különbözı 
idegrendszeri pályák vannak, és ezek a tisztátalan szellemek egy-egy részt tudnak hatástalanná tenni. 
Például bizonyos izmokat is tudnak teljesen hatástalanná tenni, és lebénítják ezáltal az illetıt. Ezek a 
gonosz szellemek azonban, amelyek hatástalanná tesznek részeket, ezek nem a legerıteljesebb 
démonok, és nagyon könnyedén kiőzhetık ezek a gonosz szellemek, és ezáltal a hallás vagy a  látás 
szinte azon nyomban visszatér az illetıbe.  

Ezek a gonosz szellemek, miután kiőzetnek a testbıl, ahogy Jézus is figyelmeztette több esetben 
az illetıt, visszatérhetnek. Ezért az illetı, aki megszerezte a teljes gyógyulását, fel kell, hogy 
készüljön, mit kell tegyen, hogyan kell védekezzen.  

Emlékszem, Losoncon történt, hogy egy kislányt, hogy miután elıször megszabadult a süketség 
démonától, háromszor hozta vissza az édesanyja újra, ugyanezzel a problémával. A harmadik 
alkalommal tudtam csak elmagyarázni csak az édesanyjának, hogy mit kell tennie, hogy védekezzen 
ezzel a démonnal szemben.  

Vannak esetek, amikor visszatértükben még erısebb hatást váltanak ki. Ezért van az, hogy nagy-
nagy gonddal és figyelemmel javasoljuk minden esetben, amikor az illetı meggyógyult, ezeket a 
tanító könyveket, tanításokat, kazettákat, gyógyító kazettákat hallgatni, hallgatni, hallgatni.  

Csehszlovákiában nagyon sok vak emberért imádkoztam, és Isten egyszer egy soron belül három 
vak embernek nyitotta meg a szemét. Egyetlen egy este! Mindez egy este történt - és nagyon sok 
emberért imádkoztam. Mind a hármuknak tökéletes volt a szemgolyója, csak ezek a tisztátalan 
szellemek az idegpályákat bénították le, és miután megszabadultak ettıl a szellemtıl, tökéletesen 
láttak, mind a hárman. 
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Lukács13:12, 16 
„És mikor azt látta Jézus, elıszólítá, és monda néki: Asszony, feloldattál a te 

betegségedbıl!… 
Hát ezt, az Ábrahám leányát, kit a sátán megkötözött ímé, tizennyolc esztendeje, nem 

kellett-é feloldani e kötélbıl szombatnapon?” 
 
Sok alkalommal ezért, amikor a gyógyító sorokon keresztül imádkozom, és sokszor már az 

alkalmak elıtt is, megkötözöm ezeket a gonosz szellemeket, amelyek a betegségeket okozzák, és 
feloldom az illetıt ebbıl a kötésbıl.  

Azt is mondhatom tapasztalatból, hogy azokban az esetekben, amikor valaki már nagyon régóta 
egyfolytában beteg, hosszú-hosszú évek óta, akkor ezt a betegséget mindig a betegség szelleme 
okozza. Ezekben az esetekben nagyon fontos, hogy maga Isten gyógyító kenete megtörje ezt a 
kötést, és ezek a szellemek elhagyják asz illetıt!  

Emlékszem egy asszonyra Celldömölkön, aki 32 évet töltött ágyban, mint súlyos szívbeteg, és a 
halálos ágyán gyógyította meg ıt Istent. Könyvek vannak tele gyógyulási megvallásokkal, példák 
hatalmas sorozatát lehet olvasni.  

Tehát így például lehetséges, hogy az epilepsziát is démon okozza, hozza elı. Tehát amikor 
epilepszia betegsége áll fenn, akkor nagyon fontos, hogy ez a gyógyító kenet áthatoljon az illetı 
testén, és ez a betegség szelleme elhagyja az illetıt. Nagyon sok ilyen példa van. Az egyik 
Kiskunhalas környékén történt, három évvel ezelıtt egyetlen egy alkalommal imádkoztam egy 
kisfiúért, aki azóta is teljesen szabad az addig gyakorta elıforduló epilepsziás rohamaitól.  

Természetesen a démon kiőzése mindig csak a Szent Szellem munkája lehet! 
 
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 belõıle, és mindeneket meggyógyíta.” 

 
A legfontosabb a 17. versben, hogy lássátok, hogy a sokaság jött, hogy elıször meghallgassa İt, 

és utána gyógyultak meg a betegségeikbıl. Ezért nagyon fontos az illetınek, aki gyógyulást keres, 
hogy elıször meghallgassa az Igét, mert a hit hallásból, a hallás pedig Isten Igéje által van.  

És figyeljétek a következı verset: „akik tisztátalan szellemektıl gyötrettek, meggyógyulának.” 
Mondja az Ige a következı versben: „mert erı származék Jézusból, és mindeneket 

meggyógyíta.” Ez a gyógyító kenet minden betegséget és gyengeséget kivezet a testbıl, megszüntet, 
és minden gonosz szellemet.  

Nagyon fontos, hogy ezt megértsék mindazok, akik a gyógyító kenettel felruháztattak, és 
gyógyító szolgálatra van elhívásuk, hogy a gyógyító kenet, ahogy Jézusból kiszármazott, az 
embereket megérintette, és mindent meggyógyított! Nemcsak hogy meggyógyította ıket, hanem 
minden gonosz szellem elhagyta a betegeket.  

Pontosan egy ilyen példára találtok utalást az Apostolok Cselekedetei könyvében - ez Pál apostol 
szolgálatában volt -, mert a gyógyító kenet a ruhákba és a zsebkendıkbe is belehatolt. És ha ezt a 
kenettel teljes zsebkendıt a beteg testére teszed, akkor a betegbıl az összes betegséget kivezeti, és a 
gonosz szellemeket is kiőzi. 

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

betegekhez is elvitték az õ testérıl a keszkenıket, vagy kötényeket, és eltávozának azoktól a 
betegségek, és a gonosz szellemek kimenének belılük.” 
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Láthatjátok az Igébıl, hogy Isten nem közönséges csodákat, hanem természetfeletti csodákat 
végzett Pál keze által, és ahogy kezét rátette ezekre a keszkenıkre és kötényekre, a gyógyító kenet 
ezekbe a keszkenıkbe és kötényekbe is belement, és ahogy a betegre helyezték, a betegségek 
eltávoztak, és a gonosz szellemek kimentek. 

Azt kell mondanom, hogy nagyon sok butaságok elkövetünk ezen a területen. Nagyon sokszor az 
emberek csak gyülekezetet játszanak, és olyat játszanak, hogy démonokat őzögetnek, és ez csak 
bolondságnak nevezhetı! Nagyon világosak az Igék, hogy ehhez a szolgálathoz gyógyító kenetre 
van szükség Istentıl, és az illetınek elhívása kell, hogy legyen Istentıl, prédikátornak kell lennie. 
Tehát nem intellektuális csoportokról van szó, akik gyülekezetet játszanak!  

Azt is hadd mondjam el, hogy nincsen a Bibliában példája annak, hogy megszabadító szolgálatot 
végzett volna más, mint azok, akik az apostoli, a prófétai, a tanítói, a pásztori, vagy az evangélista 
szolgálatban voltak. És ık az ı hivatalukban - mint ez egy szolgálati ajándék, mint tudjuk -, tudnak 
ezekben a szolgálati ajándékokban mőködni a szellemi ajándékok, és a Szent Szellem kenetei tudnak 
mőködni. Mert nincs olyan példa a Bibliában, hogy valaki ezek nélkül a hivatalok nélkül valakit 
megszabadított volna a démonikus megszállottságától. 

Kenneth Hagin legutolsó könyvében, A gyızedelmes gyülekezet címő könyvében azt állítja, hogy 
nincs egyetlen egy példa sem a Bibliában, hogy egy keresztényt démontól kellett volna 
megszabadítani a Bibliában. Egyetlen egy példát sem találtok rá! Ezért szükséges, hogy ezen a 
területen nagyon szorosan a Biblia vonalában maradjunk!  

Azért mondom ezt el, mert nagyon sokakat láttam, hogy nagyon szélsıségesen letértek az útról! 
Volt egyszer egy eset, Székesfehérváron történt, egy asszonyt Isten súlyos és mély depresszióból 

gyógyított meg, aki nyolcvanháromszor kapott elektrosokkos kezelést, és nagyon sokszor volt 
kórházi ellátásra szüksége.  

Látjátok tehát, hogy nagyon könnyő megszabadulni. Mi azért tanítunk, hogy az emberek meg is 
tudják tartani ezt a szabadságukat. Mert a hit hallásból, a hallás pedig Isten Igéje által van. Jézushoz 
is a sokaság jött, és elıször hallgatták Jézust prédikálni, és utána gyógyultak meg.  

Nagyon sok bolondos ember van, aki eljön az alkalmainkra. Gordon Lindsay példáját hadd 
hozzam föl most, akinek a Bibliaiskolájába jártam, ı alapította azt a Bibliaiskolát, ahová jártam, és ı 
volt az Egyesült Államok gyógyító szolgálatainak a vezetıje. İ azt mondja, hogy egy gonosz 
szellem nem tud hatalmába keríteni akárkit, hanem csak azokat, akik a megfelelı ajtókat nyitva 
hagyják a démon számára. Például egy ilyen ajtó lehet a félelem, amely beengedi a depressziós 
démont.  

Azok az emberek, akik egy alkalom során tiszteletlenül, nem figyelemmel, szétszórtan, nem 
alázat teljesen vannak lehetnek áldozatai egy olyan démonnak, akit egy másik illetıbıl éppen kiőzött 
Isten Szelleme. Gordon Lindsay példaként hozza föl, hogy Miami Floridában volt egy csodálatos 
alkalma, ahol az emberek hatalmas áhítattal várták Isten jelenlétét, és nagy-nagy erı szállt le, 
hatalmas, erıteljes gyógyító kenet, és megszabadító erı. És egy házaspár az alkalom végeztével 
odament Gordon Lindsayhez, és elkezdték az alkalmat kritizálni, mert azt hiányolták, hogy nem volt 
elég hangos az alkalom, nem volt elég hangos dicsıítése Istennek. Mert ık addig csak a zajos 
Istentiszteletekhez szoktak, ahol hangos kiabálással dicsıítik Istent, és úgy gondolták, hogy ez az 
áhítatos, csöndes alkalom teljes kudarca volt - és nagyon gorombák voltak a magatartásukat tekintve. 
És Gordon Lindsay azt mondja a könyvében, hogy amíg ı azon gondolkodott, hogy hogyan 
válaszolja meg ıket, egy gonosz szellem hirtelen hatásába kerítette az asszonyt, aki hatalmasan 
elkezdett remegni az egész testében. A férj elıször azt hitte, hogy a Szent Szellem ereje dolgozik a 
feleségében, de késıbb felfedezte, hogy ez nem lehetséges, és valami rossz történt. Gordon Lindsay 
mondta, hogy micsoda változás történt a férj magatartásában pillanatok alatt! Ezt az asszonyt elvitte 
a tömeg elıl, és megdorgálta a gonosz szellemet, és kiőzte belıle. Attól a pillanattól kezdve szabad 
volt a hölgy. Gordon Lindsay úgy fejezi be a történetet, hogy ennél többet nem kellett mondania 
nekik. A házaspár ettıl a pillanattól kezdve hatalmas alázattal volt Isten megszabadító szolgálata 
felé, és megtanulták a saját leckéjüket.  



Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu — Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások 

 

8/5 Jim Sanders – Alaptanítások: A Szent Szellem ajándékai – Erı ajándékok 4.  

 

Gordon Lindsay azt is elmondja, hogy sokkal több tartozik oda, mint egyszerő elkiabálása a 
gonosz szellemeknek, mert hatalmat igényel.  

Azt is szeretném hozzátenni, hogy a tegnapi alkalommal volt egy úgynevezett bolondos ember az 
alkalmunkon, és pontosan az üdvösség üzenete elıtt megzavarta az alkalmat. Nagyon sok ateista 
fogadja el az alkalmainkon az Urat. Tehát az üdvösség üzenet legközepén ez az illetı az utolsó 
sorban feltette a kezét: tudsz-e ennél nagyobb butaságot kitalálni? Figyelmen kívül hagytuk az 
illetıt, és az embereket az Úrhoz vezettük, az üdvösségüket megszerezték, megvallották Jézus 
Krisztust, és az ı Úr-kapcsolatukat Jézus Krisztussal. Az egyik pásztort küldtem oda ehhez az 
egyénhez, hogy beszéljen vele. Természetesen kiderült, hogy az egyik pünkösdista pesti 
gyülekezetnek a tagja. Nekünk nem tette föl a kérdését. Egy dologban biztos vagyok, hogy nem érti 
az üdvösséget, nem érti a szellemi újjászületést. Nem érti, mit jelent szellemben elszakadni Istentıl. 
Legalább tekintettel lett volna Isten alkalmára, hiszen a gyümölcsök ott voltak. Az evangelizáció az 
egész világban megtalálható. Itt az idı arra, hogy a gyülekezet kijöjjön a sötét korszakból! Az illetı 
egy darabig kint töltötte az idejét az alkalom során, azután visszajött, és újra körbeszimatolta az 
alkalmat. Teljesen tiszteletlenül viselkedett Istennel szemben az egész alkalom során. Jobb lenne 
ezeknek az embereknek, ha el sem jönnének az alkalomra!  

Térjünk tehát tovább a témában. Általános gyógyulásról is beszélhetünk a betegek esetében - 
mert elmondhatjuk, hogy nem minden betegséget okoznak közvetlenül a démonok és a sötét erık. 
De az az állítás is helyes, hogy minden betegség közvetve, vagy közvetlenül, de a sátántól ered. Sok 
betegség van, amelyet kórokozók okoznak, vírusok, baktériumok. Nagyon nagy részében a 
betegségeknek ezeket a kórokozókat tartják okozónak. Az az illetı, akinek ezen a területen van 
szüksége gyógyulásra, nagyon fontos, hogy ezek a gyógyítási ajándékok mőködjenek az ı 
gyógyulásához.  

Néha a gyógyulás teljességéhez arra is szükség van, hogy Isten teremetı erejével is 
megajándékozzon. Mert egészen másfajta gyógyulásról van szó, ha az illetı szemének minden egyes 
része megvan, és csak gyógyulásra van szükség, vagy abban az esetben, ha esetleg részek 
hiányoznak, vagy teljesen el vannak pusztulva. Lehetséges, hogy ha olyan idegek sérültek meg, 
amelyek a látást akadályozták, azonnal visszanyeri az illetı a látását. De tegyük föl, hogyha egy 
szemtengely teljesen el van roncsolódva, akkor a gyógyuláson kívül teremtı csodára is szüksége 
van.  

A példa, amit szeretnénk használni, a János Evangélium 9. részében szerepel. Itt egy olyan 
vaknak a példáját olvashatjuk, aki nem megvakult az élete során, hanem már vakon született. Az a 
csodálatos mechanizmus, amin keresztül az illetı lát, világéletében ennek az embernek hiányzott. 
Tehát különbözött az esete azoknak a vakoknak az esetétıl, akik egy darabig az életükben láttak, ez 
a mechanizmus mőködött, és aztán ez megsérült, és ezáltal vakultak meg. Az ı esetében egy 
teremetı csodára volt szükség. Az embert eredetileg Isten a föld porából teremtette, és ezért Jézus 
ebben az esetben sarat tett a vak szemére, és a sárból és a mosakodás által, a Siloám tavában 
megmosakodva nyerte vissza a látását. A vallásos farizeusok, miután az illetı megkapta a látását 
Istentıl, tagadták, hogy valaha is vak lett volna, de az illetı maga, akivel a teremtı csoda történt, 
elmondta személyesen a farizeusoknak, hogy ı az. A világ teremtésétıl kezdve nem lehetett arról 
hallani, hogy ember meg tudta volna nyitni egy vakon születettnek a szemét.  

Ez a csodatévı, csodával határos teremtı csoda ez mindig a csodatevı erık munkáinak a 
végeredménye - és ez egy másik szellemi ajándék, amirıl egy másik kazettán fogtok tanítást hallani. 

Szeretnénk az embereket arra figyelmeztetni, hogy az illetınek egy magasabb hitszinten kell 
mőködnie ahhoz, hogy ezek a hatalmas erıvel mőködı gyógyítási ajándékok mőködésbe lépjenek. 
Isten soha nem tagadja meg a kitartó hitet. Most arról beszélünk, hogy a gyógyító erıvel hogyan kell 
szolgálni. Betegségek sok esetében nincs másra szükség, mint arra, hogy ez a szent erı, a gyógyító 
erı megszüntesse a betegség forrását a testben, és ezt követıen a test saját természetes felépülési 
folyamata tud létrejönni, amely hozza a gyógyulást. Sokaknak ezt meg kell érteni! Mert sokszor az 
emberek csodáért jönnek, azonnali csodát várnak - és sokszor ez megtörténik: csomókat, rákos 
daganatokat átkozunk el Isten Igéjével Jézus Nevében, és ott, azonnal, helyben eltőnnek.  
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Sok-sok esetben. És miután ez a daganat eltőnik, a testnek szüksége van egy természetes 
visszaépülésre, amely egy folyamat eredménye, egy folyamatos felépülés által nyeri vissza az 
egészségét a test.  

Vannak esetek, amikor a természetes gyógyulási folyamatnál többre van szükség egy rákos beteg 
esetében, mert ha a rákos testek már olyan pusztítást végeztek, hogy esetleg szervek teljesen 
tönkrementek, akkor a természetfeletti gyógyító erejére is szükség van Istennek a tejes 
gyógyuláshoz.  

Sándorfalván történt, hogy Isten egy olyan embernek adott teljes gyógyulást, akinek három 
összeroppant gerinccsigolyája volt, és teljesen nyomorékon feküdt az ágyban, és Isten három 
tökéletesen új csigolyát adott neki.  

A Bibliában van a példája a vérfolyásos asszonynak, aki 12 éve vérfolyásban szenvedett. És 
amint megérintette Jézus ruhájának szegélyét, a gyógyító erı származott Jézusból, és ez az erı 
érintette az asszony testét. Ebben az esetben természetesen több történt, mint a betegség gócának 
elpusztulása, mert gyógyító erı folyt ennek az asszonynak a testébe, és ez tette ıt teljessé. Jézus 
személyesen jegyezte meg, hogy: észrevettem, hogy erı származott az én testembıl. Ki érintett 
engem? – kereste. És miután az asszony elıállt, és elmondta az esetét, Jézus megerısítette, hogy: a 
te hited tartott meg téged.  

Sok esetben Jézus kézrátétellel közvetítette ezt a csodálatos gyógyító erıt, sok esetben azonban 
csak a ruhája szegélyének érintése által az emberek magukba tudták venni ezt a gyógyító erıt, és 
meggyógyultak.  

Említettük már ezen a kazettán, hogy Pál esetében is, akin keresztül Isten gyógyító kenete 
mőködött, ha zsebkendıket és kötényeket vittek el az ı testérıl, az is gyógyulást hozott a betegnek. 
A gyógyító kenet egy érzékelhetı, látható jelenséggel jár, és tárolható ez a kenet, ez az erı ruhában. 
Tehát amikor ruhára teszi valaki a kezét, akinek Isten felkente a kezét gyógyító erıvel, akkor a 
gyógyító erı ebbe a ruhába áramlik, és ott tárolódik, és amikor ez a gyógyító erıvel telítıdött ruha 
hozzáér a beteg testéhez, akkor ez a gyógyító erı mozgásba indul, és a beteg testébe folyva teljes 
gyógyulást hoz a betegnek. 

Illés csontjaiban is tárolódott ez a csodálatos gyógyító erı. Amikor egy halott embernek a teste 
közelségbe került Illés csontjaival, akkor újra életre kelt, feltámadt.  

Volt egy szolgáló a századfordulón, híres szolgáló, Dr. John J. Lake. Nagyon híres volt a 
gyógyító szolgálatban, és egy nagyon fontos állítást tett: a gyógyulás mindig két feltétel által jön 
létre. Az elsı dolog, a gyógyító erınek a fokozata – ettıl függ a gyógyulás. A második feltétele 
pedig, hogy milyen fokozata van annak a hitnek, amely mőködésbe hozza ezt a csodálatos gyógyító 
erıt a gyógyulás érdekében.  

Gyöngyösön tartottunk a közelmúltban egy alkalmat, volt ott egy ember, aki második 
alkalommal volt, megelızıleg már volt egy alkalmon. Természetesen az alkalmaink során lehetıség 
van a gyógyulásokról kazettákat hallgatni, és alkalma volt vásárolni egy ilyen gyógyító kazettát - és 
természetesen sokszor meghallgatta. És eljött a következı alkalomra, és az történt, hogy amikor a 
gyógyító sorba kiállt, akkor a tudás szava által Isten megmutatta, hogy a bal karban hatalmas 
gyógyító erı van, és ezt az embert az Úr meggyógyította, aki nyolc éve képtelen volt arra, hogy a 
karját fölemelje. Meggyógyult természetesen, ott azonnal. Hatalmas gyógyító erı volt, olyan erı, 
amely meggyógyította, és azonnal fel tudta emelni a karját, és utána rögtön ezután egy másik 
hatalmas gyógyító ereje jött az Úrnak a szívre, olyan, amilyet még nem láttam az életemben. És ott 
közvetlenül ezután a szíve is meggyógyult, és utólag elmondta, hogy egy hétre rá az orvosok 
szívmőtétet akartak rajta végrehajtani. Nagyon erıteljes gyógyító kenet volt ez, a legerısebb, amely 
alatt valaha is életemben voltam.  

Tudjátok, mi hozta mőködésbe ezt a hatalmas erejő gyógyító erıt? Az ı hite. Tehát az ı hitének 
a fokozta, az ı szintje hozta mőködésbe ezt a hatalmas erıt - és természetesen van egy összekapcsolt 
hit, amit egy egész hívı közösség hite tud hozni.  

 A héten volt egy csodálatos gyülekezeti alkalmunk, ahol elmondta egy vidéki gyülekezetünknek 
tagja, hogy egy rákos daganat tőnt el a gyomorszájáról.  
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Tehát nem csak a gyógyító kenetnek volt szerepe az ı gyógyulásában, hanem amikor a 
gyülekezeti test, a hívı test összejön, és egy hittel vannak, akkor egy összevont kenet van a 
levegıben, ami gyógyulásokat hoz. Ez egy összevont kenete a hívıknek.  

Ugyanebben a vidéki gyülekezetben, Ladánybenén történt, három hónappal azelıtt, hogy egy 
fiatalembert gyógyított meg Isten csodatévı ereje, aki két mankóval érkezett a gyógyító alkalomra, 
és súlyosan sérült volt, és teljesen egészségesen távozott, mankók nélkül. Tehát egy nagyon magas 
fokozata volt jelen ennek a gyógyító erınek ezen az alkalmon. Mert a hit hozta mőködésbe ezt a 
fokozatú gyógyító erıt.  

Nagyon fontos megérteni a fiatal szolgálóinknak, hogy ne alapozzák a szolgálatukat az 
ajándékokra, hanem mindig kizárólag csak Isten Igéjére!  

Azt kell mondanom, hogy ezeken az összejöveteleken a legtöbb csoda összevont hit által jön 
létre, az emberek felnövekedtek az Igében és a hitben, és ezáltal jönnek az ajándékok ilyen nagy 
számban mőködésbe.  

A gyógyítások ajándékai természetesen mőködésben vannak akkor is, amikor halott támad föl. 
Mindamellett, hogy gyógyítási ajándékok vannak, az illetı személynek a szellemét vissza kell hívni 
a testébe – ez pedig a hit ajándékán keresztül jön létre. Ha a test egy bizonyos idı hossza által már a 
halál állapotában van, akkor a test bomlásnak indul, és az agy is megsérül – mint például Lázár 
esetében, akit Jézus feltámaszt, már négy napja a halál állapotában fekszik a sírban. Tehát a fizikai 
test bomlása már megindult az ı esetében is. Ilyenkor a test tökéletes feltámadásához a csodatévı 
erık munkáinak is mőködésbe kell lépni. Tehát halott feltámasztásához mind a három erıajándéknak 
egyszerre mőködésben kell lennie: a speciális hit ajándékának, a csodatévı erık munkáinak, és a 
gyógyítások ajándékainak egyszerre kell mőködnie.  

Sok esetben hallani arról, hogy halottak feltámadnak. A legtöbb eset akkor történik, amikor az 
illetı még kevesebb, mint egy órája volt a halál állapotában. Speciális ajándékok szükségesek 
ezekhez a speciális csodákhoz – ezt tudnunk kell!  

Egy másik terület, ahol a gyógyítások ajándékai mőködnek, amikor kábítószer kényszere alatt 
van valaki. Sokféle kábítószer lehetséges: marihuána, kokain és a többiek, amiket használnak a 
világban.  

Emlékszem arra, Ausztráliából még, egy nagyon erıteljes gyógyító kenettel megáldott alkalmon 
voltam, Ausztráliában, és egy húszéves korabeli fiatalember jött el ennek a nagyon híres 
evangélistának az alkalmára, és ı sajnos heroin kúrákat vett, kábítószer kúrákat, és üdvösséget 
fogadott el az Úrtól. Utána pedig kézrátétellel magába fogadta Isten gyógyító erejét. Két hétre rá, 
hogy beszéltem vele, elmondta, hogy tökéletesen meggyógyult, és tökéletesen megszabadult. Ha 
valaki heroin megszállottsága alól akar szabadulni, arra tudásunk szerint idıre van szükség, amíg a 
test visszatér az eredeti mőködési állapotába. Remegés állapotába kerül a szervezet sok esetben az 
elvonásos tünetek jönnek mőködésbe, amik nagyon sok szenvedéssel járnak. Egyetlen egy ilyen 
szenvedése sem volt ennek a fiatalembernek. Semmilyen elvonási tünettel nem kellett szembenéznie, 
teljesen tökéletesen meggyógyult és megszabadult. Nagyon fiatalember volt, egy egyetemistának 
nézett ki. Nagyon súlyos eset volt ı, olyannyira, hogy miután meggyógyult, azt javasolták neki, 
hogy menjen el egy farmra egy bizonyos ideig dolgozni, nehogy véletlenül visszaessen a régi rossz 
szokásába. Mert attól tartottak, hogy esetleg a régi rossz baráti körébe visszakerülve újra áldozatává 
esik ennek a félelmetes kábítószernek. Végül is engedelmeskedett ennek a szólításnak, és elment egy 
farmra, ahol teljesen el volt zárva még a lehetıségétıl is annak, hogy ı újra valaha is kábítószert 
vegyen a kezébe.  

Azt is szeretném megemlíteni, hogy az én helyzetem milyen volt, amikor én újjászülettem. 
Amint újjászülettem, attól a pillanattól kezdve elkezdtem az Igét tanulni, és Isten elszigetelt engem 
az én addigi bőnös életemtıl. Szinte 4-5 hónapra rá, hogy újjászülettem, már a Bibliaiskolában 
voltam, hogy megújítsam az elmémet Isten Igéje alapján.  

Sok-sok ember elköveti azt a tévedést, akik az alkalmainkra eljönnek meggyógyulni, Isten 
hatalmas kegyelme által meggyógyulnak, és aztán visszamennek az eredeti régi életükbe.  
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A Biblia pedig azt tanítja, hogy nem test és vér ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a sötétség 
fejedelmei ellen, hatalmasságok ellen.  

Azt is tanítja az Ige, hogy Jézus Krisztus sebeiben meggyógyultunk.  
Péter azt is mondja, hogy álljatok meg a hitben erısen, és álljatok ellen az ördögnek!  
Sajnos a legtöbb ember még azt sem tudja, hogy létezik az ellenség. Sokkal kevésbé arról sem 

tud, hogy hogyan kell ellenállni ennek az ellenségnek. Természetesen ez az ellenség le van gyızve, 
Jézus legyızte ezt az ellenséget! Ahhoz, hogy ezt a szívedben higgyed, és hogy ez a szívedben 
tudásként mőködjön, ahhoz a Bibliába kell menni, és megtanulnod, hogy mit szerzett neked Jézus 
Krisztus. Kell, hogy legyen füled a hallásra! Minél nagyobb megértést kapsz az Igébıl, annál 
könnyebb lesz a számodra, hogy az egészségedet megırizd, hogy bıvölködésben élj, hogy 
fejlıdésben élj, és Jézus áldásait magadévá tudjad.  

Azok a szolgálói az Úrnak, akik ezen a területen szolgálnak, ne próbáljátok meg – jó tanácsként 
mondom -, ezt a kenetet elıállítani magatok erejébıl! Amikor az ajándékok ott vannak, akkor 
természetesen együtt kell áramlani a Szent Szellem ajándékaival. Ha nincsenek ott ezek az 
ajándékok, akkor egész egyszerően csak prédikálni, tanítani kell az Igét. Mert ha nem így teszel, 
akkor nagyon könnyen kikerülsz az ellenség területére, és saját magadat fogod megcsalni, 
félrevezetni.  

Láttam ezt a hibát Ausztráliában, pásztorok elkövették ezt a hibát. Úgy gondolták, hogy nekik 
mindig teljesíteni kell ezeket.  

 
 


