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ISTEN SZABADÍTÁSA 
Horváth Sándorné Éva tanításvázlata 

Nyim, 2016. 09. 23. 

 
Isten senkit nem tart szellemi megkötözöttségben, mert Ő szabad akaratot adott mindenkinek azért, 

hogy az ember maga dönthessen az élete felől. (1Kor. 6,12) Mindenki maga döntheti el, hogy az örök 
életet választja-e vagy sem, és a keskeny vagy a széles úton akar-e járni. Ezzel szemben az ördög 
leigázva, megbénítva, megkötözöttségben, szellemi rabságban és elnyomás alatt akarja tartani embereket.  

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

feloldani e kötélből szombatnapon?  
A Biblia az ördögöt tolvajnak nevezi, aki meg akar fosztani mindenkit minden jótól: egészség, anyagi 

javak, szeretet, békesség, áldások.  
János 10,10. Egyszerű fordítás 
10. A tolvaj azért jön, hogy lopjon, gyilkoljon és pusztítson. Ezzel szemben én azért jöttem, hogy 

életet adjak, mégpedig teljes és túláradóan bőséges életet! 
Jézus a szolgálata során szabaddá tette mindazokat, akik az „ördög elnyomása alatt voltak”.  
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.  
Jézus a földi szolgálata során mindig az Atya akaratát cselekedte, ebből láthatjuk, hogy nem Isten a 

problémák okozója, hanem Ő meg akar szabadítani azoktól. (Ján. 6,38) Számunkra Jézus szolgálata egy 
követendő példa, mert Isten azt akarja, hogy mindannyiunk szolgálata által is az emberek szabaddá 
váljanak a szellemi elnyomás alól.  

1János 3,8.  
8. Aki a bűnt cselekszi, az ördögből van; mert az ördög kezdettől fogva bűnben leledzik. Azért 

jelent meg az Istennek Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa.  
Akik nem ismerik fel az ellenség munkáját, és nem használják a Krisztusban kapott hatalmukat, azokat az 

ördög úgy rángatja, mint a zsinóron levő bábfigurát. Olyan Igéket fogunk tanulmányozni, amelyek rámutat-
nak arra, hogy milyen nagy szükségünk van a kenetre, és mit végez el a kenet az életünkben. A kenet nem 
más, mint Isten jelenléte, Isten természetfeletti ereje. Fontos, hogy mi folyamatosan telve legyünk kenettel, 
mert így az ördög nem képes Isten jelenlétébe bejutni és messzire el fog kerülni bennünket.  

Zsoltár 133,1-3.  
1. Ímé, mily jó és mily gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak egységben!  
2. Olyan az, mint a drága olaj a fejen, amely aláfoly a szakállon, az Áron szakállán; amely lefoly 

köntöse prémjére;  
3. Mint a Hermon harmatja, amely leszáll Sion hegyeire. Mert oda parancsolt áldást az Úr és éle-

tet örökre!  
Az áldás és a kenet elnyerésének a két feltétele az, hogy a szentek együtt és egységben legyenek. Nem 

elég csak együtt lenni, hanem fontos egyetértésben, egységben is áradni! A Hermon és Sion hegyét 
reggelente még száraz időben is harmat borítja. A Sion hegye a Gyülekezetet jelképezi. 

Tehát, ha szellemi értelemben szárazságba kerültél, mert nem tápláltad a szellemedet Isten Igével és 
hosszabb ideig kimaradtál a gyülekezetből, akkor bőséges kenetre van szükséged. A kenet (jelképesen az 
olaj) mindig a fejtől folyik alá. Jézus a gyülekezeti Test Feje. Jézustól kapjuk a kenetet az alkalom során, 
ahol összevont kenet van jelen. Ha telve akarsz lenni szent olajjal, akkor közösségben kell lenned Jézussal.  

Prédikátor 9,8.  
8. A te ruháid mindenkor legyenek fehérek, és az olaj a te fejedről el ne fogyatkozzék.  
Fontos, hogy rendszeresen járj gyülekezeti alkalomra, hogy megújulhasson és növekedhessen rajtad a 

kenet. Közel-Keleten a bárányokat olajjal kenik be, hogy ezzel megvédjék őket a csípős rovaroktól. A 
rajtunk levő kenet hasonlóan megvéd bennünket a zaklató gonosz szellemektől. Ezért ne engedd meg, hogy 
az ördög ellopja rólad a kenetet, ennek megvédése érdekében mindenkor járj az Ige vonalában és az isteni 
fajta szeretetben. Például a sértődés, a meg nem bocsátás, a viszálykodás ajtót nyit az ellenségnek, és így a 
kenet (olaj) elszivárog, mint egy megrepedt edényből. Az ördög gonosz igáját Isten kenete képes megsemmisíteni.  
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A Biblia kétféle igáról beszél:  
- az egyik a Jézustól származó könnyű iga (szolgálati elhívás) (Mát. 11,30),  
- a másik az ördögtől származó súlyos iga (betegség, szegénység, problémák).  
Erre az orvosság a következő Igében van. 
Ésaiás 10,27.  
27. És lesz ama napon: eltávozik az ő terhe válladról és igája nyakadról, és megsemmisül az iga a 

kenet miatt.  
A szabadító kenet először leveszi a súlyos igát a megkötözöttről, majd összetöri azt, hogy ne 

kerülhessen vissza az illetőre. A kenetnek egy másik tulajdonsága az, amikor az istentisztelet során 
megvidámítja a szívet és az Úr örömével tölt fel bennünket. 

Példabeszédek 27,9.   
9. Mint a kenet és jó illat megvidámítja a szívet: úgy az ő barátjának édes szavai is, melyek szíve 

tanácsából valók. 
Isten Szelleme az újjászületett hívők szívében lakozást vett, aki elhozta számunkra azt, hogy 

szellemben szabadok lehessünk. A Szent Szellem kenete (Isten ereje) uralmat tud venni minden helyzet 
felett, és így képes szabaddá tenni. Amikor a legnehezebb, legkilátástalanabb helyzetben vagy, cselekedj 
úgy, ahogy a tanítványok tették. Dicsérd az Urat és adj Neki előre hálát azért, hogy az Ő ereje és kegyelme 
képes kihozni téged az adott a helyzetből, problémából, betegségből.  

Apostolok cselekedetei 16,25-26.  
25. Éjféltájban pedig Pál és Silás imádkozván, énekkel dicsőíték az Istent. A foglyok pedig hall-

gatják vala őket.  
26. És hirtelen nagy földindulás lett, úgyannyira, hogy megrendülének a tömlöc fundamentumai; 

és azonnal megnyílának az ajtók mind, és mindnyájuknak a bilincsei feloldódnak.   
Ahogy a dicséret és a hálaadás felszáll a trón elé, le fog ereszkedni a kenet, amely problémamegoldást 

és áldást hoz a számodra. Az Evangélium hirdetése miatt igazságtalanul megvert és bezárt tanítványok is 
ugyanígy nyerték el a természetfeletti szabadulásukat. Folyamatosan légy telve friss olajjal, mert a kenet 
mindig valami jót hoz a számodra.  

Az áldott élet egyik alapja a kenet. A kenet hordozza a különféle szellemi ajándékokat, továbbá a 
gyarapodást és a gyógyulást is. Mindenki csak az igei ismeretének mértékig tudja elvenni Istentől az 
áldásokat. Az ördög is tudja, hogy mennyi ismereted van a Bibliából, és a tudatlanságodat ki fogja 
használni. Ezért minden problémádat imában add át az Úrnak, mert Ő tudja megadni a legtökéletesebb 
megoldást. (1Pét. 5,7)  

Amíg nem bízod az Úrra az ügyedet, addig Ő nem avatkozhat be a dolgaidba. Az imádságod ad 
felhatalmazást Istennek arra, hogy belépjen az életedbe, és kezébe vegye a problémáidat, a helyzeteidet. 
Isten Igéje is a segítségedre van, ami a kétélű kardnál is élesebb. (Zsid. 4,12) Isten Igéje képes minden 
ördögi kötést levágni az életedről, bármi is legyen az. Rendszeresen valld meg hittel és hangosan a helyze-
tedre vonatkozó Igéket! Az Ige megvallásával az angyalokat is állítsd munkába, hogy meg tudják hozni a 
választ az imáidra.  

Zsoltár 103,20. 
20. Áldjátok az Urat Ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az Ő parancsait, figyelmez-

vén az Ő Igéjének elhangzására.  
Jézus azt mondta, hogy a szavaidnak teremtő ereje van: „meglesz néki, amit mondott”! (Márk 11,23) 

Az imádra a válasz meg fog érkezni, ha hitben maradsz és kitartó vagy benne. Ne add fel a cél előtt! (Fil. 
3,14) Akik Istentől várják a megoldásokat, azok meg is kapják hozzá a mennyei segítséget valamilyen 
csatornán keresztül. Ezt láthatjuk az ószövetségben és a napjainkban is. 

Zsoltár 105,37. 
37. És kihozá őket ezüsttel és arannyal, és nemzetségeikben nem volt egy beteg sem. 
Isten választott népe, a zsidóság 400 évig egyiptomi fogságban sínylődött. Az alultápláltság és a bántal-

mazások miatt nagyon legyengültek. Amikor nép ez ügyben Istenhez segítségért kiáltott, Ő megemléke-
zett a szövetséges népéről és számtalan természetfeletti megnyilvánulás (10 csapás) által kiszabadította 
őket Egyiptomból. (2Móz. 3. fej. – 14. fej.) 
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Amikor sor került az egyiptomi kivonulásra, addigra Isten szabadításának köszönhetően mindenki 
gazdaggá és gyógyulttá vált. Az üldöző hadseregtől is természetfeletti módon védelmezte meg népét Isten. 
Tehát láthatjuk, hogy Isten szabadítása ebben az esetben többszörös: a rabszolgaságból, a betegségből és 
az üldözőitől szabadította meg a népét. 

Zsoltár 50,14-15.  
14. Hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a Felségesnek fogadásaidat!  
15. És hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged és te dicsőítesz engem. 
Isten szabadításának a három lépése: hálaadás, segítségkérés, szabadítás. Nekünk ma is ugyanezeket a 

lépéseket kell megtenni ahhoz, hogy Isten erős karja szabaddá tudjon tenni minket is. 
Zsoltárok 91,7. 10. 16. 
7. Elesnek mellőled ezren, és jobb kezed felől tízezren; és hozzád nem is közelít.  
10. Nem illet téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz;  
16. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én üdvösségemet. 
A védelem imája mindkét szövetségben működik. Ha a láthatókra nézünk, félelmetes a világ, amiben 

élünk. Ez egy olyan világ, amiben egyik katasztrófa éri a másikat. Szinte minden nap hallunk híreket 
háborúkról, nukleáris fenyegetésről, vegyi fegyverekről, földrengésekről, árvizekről, járványokról és a 
növekvő bűnözésről. 

De Isten azt ígéri, hogy Ő menedéke lesz mindazoknak, akik Benne bíznak, és Benne lakoznak. Isten 
ezt az ígéretet évezredekkel ezelőtt tette, amikor még nem volt ilyen kétségbeejtő a helyzet a világban! De 
ez az ígéret éppúgy érvényes ma is, hiszen Isten a mai kor számára tette ezt az ígéretet.   

Gondolj csak bele, amikor a 91. zsoltár íródott, akkor még nem találták fel azokat a fegyvereket, amik 
tízezer embert tudnak elpusztítani egyszerre. A mi generációnk alkotta meg ezeket. Tehát amikor Isten azt 
mondta, hogy „nem illet téged a veszedelem”, akkor ránk gondolt. Ezt meg kell ragadnod, és el kell 
hinned a mai napon.  

Hidd el, hogy Isten „Isten” akar lenni az életedben. A védelmed, a menedéked és a szabadítód akar 
lenni. Ő akar lenni az első név, amit segítségül hívsz, amikor veszély közelít hozzád. Ő akar lenni az, aki-
ben megbízol, akire vársz, hogy megvédelmezzen. És ha így teszel, Ő soha, de soha nem fog cserbenhagy-
ni téged! 

Isten képes beavatkozni a bennünket körülvevő helyzetekbe, ha mi is megtesszük a részünket, és 
imáinkkal felhatalmazzuk Őt. Isten már a problémában elhelyezte a megoldást, amit nekünk hittel elő kell 
szólítanunk. Nem számít, milyen félelmetesek a helyzetek, Isten uralni tudja azokat a mi hitünk mértéke 
alapján!  

Isten bebizonyította ezt Sidrák, Misák és Abednégó esetében. (Dán. 3. fej.) Ezt a három ifjút meg-
kötözték és bedobták egy tüzes kemencébe, ahol olyan forróság volt, hogy azok, akik bedobták őket, 
meghaltak a kicsapó lángoktól. Hát ennél nagyobb bajba nemigen lehet kerülni, de Isten épségben kihozta 
őket onnan, méghozzá úgy, hogy a tűz szaga sem érződött rajtuk. Halleluja! 

Nem számít tehát, milyen félelmetesnek tűnnek a dolgok körülötted, bízz Istenben, mert Ő mindig 
hűséges marad. Amikor neked segítségre van szükséged, akkor Ő mindig a rendelkezésedre áll. Számít-
hatsz rá, hogy kiszabadít bármilyen problémából, katasztrófából. Hadd bizonyítsa be Isten a te életedben 
is, amit Sidrák, Misák és Abednégó életében: senki nem tud úgy megszabadítani, mint Ő! 

Isten nem sújthatja az embereket problémákkal, betegségekkel, mert a mennyben ezek nem léteznek. 
Ennek ellenére mégis többen tévesen azt állítják, hogy Isten megver, beteggé tesz, betegséggel büntet, 
korai halállal sújt, de ennek egyáltalán nincs igei alapja. Valójában, ha van valaki, aki gyűlöli a 
betegséget, az maga Jézus.  

Az ördög ennek az ellenkezőjét állítja, mert azt akarja elhitetni velünk, hogy Isten a problémák 
okozója. (2Kor. 4,4) Az ördögnek az a célja ezzel, hogy egyre messzebb kerüljünk Istentől. Itt az ideje, 
hogy leállítsuk ezt a hazugságot, ezért hirdessük azt, hogy Jézus a gyógyító és a szabadító, az ördög pedig 
a pusztító. 

Máté 10,7-8. Egyszerű fordítás 
7. … és hirdessétek nekik: »Megérkezett hozzátok Isten Királysága!«  
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8. Gyógyítsátok meg a betegeket, támasszátok fel a halottakat, tisztítsátok meg a leprásokat és 
űzzétek ki a gonosz szellemeket! Ingyen kaptátok ezt a hatalmat, ezért ti is ingyen végezzétek ezt a 
munkát! 

El kell mondanunk azt mindenkinek, hogy Isten nagyon szereti a teremtményeit, és az Ő akarata az, 
hogy megszabadítsa őket, és ezt képes is megcselekedni. Ha a keresztények mindenütt hirdetnék az 
Evangéliumot, akkor tudna elterjedni az az igazság, hogy nem Jézus tartja megkötözöttségben az 
embereket, mert Ő a szabadító!   

2Korinthus 3,17. 
17. Az Úr pedig a Szellem; és ahol az Úrnak Szelleme, ott a szabadság.  
Ha egy szóban akarnánk megfogalmazni Isten akaratát, az a szabadság lenne. Isten azt akarja, hogy az 

emberek szabadok legyenek a bűntől, a szegénységtől, az elnyomástól, és minden más átoktól. Jézus azért 
jött, hogy megadja nekünk ezt a szabadságot.  

Lukács 4,18. 
18. Az Úrnak Szelleme van énrajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az Evangé-

liumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szaba-
dulást hirdessek és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat… 

Jézus arra tanította a tanítványokat, hogy ugyanazokat cselekedjék, mint ő. Ha te újjászületett hívő 
vagy, akkor azt akarja, hogy te is cselekedd meg ezeket! A Biblia szerint Isten és Jézus soha nem változik, 
az Ő akarata a mai napon is az, hogy szabaddá tegye az ördög elnyomása alatt levőket. 

Zsidó 13,8. 
8. Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. 
Jézus élete tökéletesen példázta Isten akaratát 2000 évvel ezelőtt – és még ma is azt mutatja! Jézus 

most is az Atya tervét akarja megvalósítani itt a földön rajtunk keresztül. Addig kell munkálkodnia 
rajtunk, amíg meg nem valósítjuk az Ő akaratát, amihez le kell tennünk a hagyományainkat és a saját 
elképzeléseinket. Isten akaratát tette a korai gyülekezet is, ami az Apostolok cselekedeteiben található. 

Jézus minden hívőnek utasítást adott arra, hogy hirdesse az Evangéliumot és imádkozzon a betegekért, a 
megkötözöttségben levőkért, amihez felruházta őket a Szent Szellem erejével. A tanítványok nagy sikerrel 
indultak, mert azt tették, amire Jézus tanította őket. Bármerre jártak, az emberek szabaddá váltak. Jézus azt 
mondta, hogy mi is cselekedni fogjuk azt, amit Ő cselekedett, és nagyobbakat is fogunk tenni annál.  

János 14,12.  
12. Bizony, bizony mondom néktek: Aki hisz énbennem, az is cselekszi majd azokat a cselekede-

teket, amelyeket én cselekszem; és nagyobbakat is cselekszik azoknál; mert én az én Atyámhoz 
megyek.   

Itt az ideje folytatnunk azt, amit Jézus elkezdett, hogy szabaddá váljanak a sötétség hatalmában levő 
foglyok! 
 
 

 


