Hogyan űzzünk ördögöt, hogyan gyógyítsunk?
Suhai György
2020.04.13.
Jézus a következőket ígérte a benne hívőknek (nem csak az apostoloknak!):
Mk 16:17-18 Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek köve#k: az én nevemben ördögöket ûznek; új nyelveken
szólanak. 18 Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik; betegekre ve#k kezeiket,
és meggyógyulnak.
Jn 14:12 Bizony, bizony mondom néktek: Aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket,
a melyeket én cselekeszem; és nagyobbakat is cselekszik azoknál;
Pál gyakorlata - kézrátétel:
Apcsel 19:11-12 És nem közönséges csodákat cselekszik vala az Isten Pál keze által: 12 Annyira, hogy a
betegekhez is elvivék az ô testérôl a keszkenôket, vagy kötényeket, és eltávozának azoktól a betegségek, és a
gonosz lelkek kimenének belôlük. - ez egy meglehetősen rendhagyó módszer, amit sok karizma:kus
gyüliben szintén előszerete;el alkalmaznak, nem kis eredménnyel. Egy roma barátom is így gyógyult meg: a
pásztore nem tudo; elmenni meglátogatni őt az intenzívre, tesói elvi;ék a pásztorhoz a pólóját, a pásztor
és a vének imádkoztak a pólója fele; és amikor ráadták a pólót, a barátom hirtelen jobban le;,
meggyógyult. Ezt első kézből hallo;am.
Apcsel 28:8 Lôn pedig, hogy a Publius atyja hideglelésben és vérhasban betegen feküvék. Kihez Pál beméne,
és minekutána könyörgö;, kezeit reá vetve meggyógyítá ôt.
Olajjal kenés
Mk 6:12-13 Kimenvén azért a tanítványok, prédikálják vala, hogy térjenek meg. 13 És sok ördögöt űznek vala
ki, és olajjal sok beteget megkennek és meggyógyítának vala.
Jak 5:14-16 Beteg-é valaki köztetek? Hívja magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak fele6e [ez igen
valószínű hogy kézrátételt jelete;], megkenvén ôt olajjal az ùrnak nevében 15 És a hitbôl való imádság
megtartja a beteget, és az ùr felsegí: ôt. És ha bûnt követe; is el, megbocsá;a:k néki. 16 Valljátok meg
bûneiteket egymásnak és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok: mert igen hasznos az igaznak
buzgóságos könyörgése.
Ez történik most veled! Úgy tűnik Zsuzsa egy igaz ember, akinek a könyörgése igen hasznos most a te
helyzetedben is. És még csak rád sem te;e a kezét és meg se kent olajjal!
Persze volt arra is példa, hogy Pál vagy mások csupán parancsoltak Jézus nevében (néha még ezt sem teszik
hozzá!), kézrátétel vagy olaj nélkül.
Apcsel 3:6 Péter pedig monda: Ezüstöm és aranyam nincsen nékem; hanem a mim van, azt adom néked: a
názáre# Jézus Krisztus nevében, kelj fel és járj!
Apcsel 9:40 Péter pedig mindenkit kiküldvén, térdre esve imádkozék; és a holt testhez fordulván, monda:
Tábitha, kelj fel! Az pedig felnyitá szemeit; és meglátván Pétert, felüle. - Timi is ugyanígy parancsolt az
édesapjának, aki azonnal ki is nyito;a a szemeit a kómában.
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Apcsel 14:8-10 És Listrában ül vala egy lábaival tehetetlen ember, ki az ô anyjának méhétôl fogva sánta volt,
és soha nem járt. 9 Ez hallá Pált beszélni: a ki szemeit reá függesztvén, és látván, hogy van hite, hogy
meggyógyúl, 10 Monda nagy fenszóval: Állj fel lábaidra egyenesen! És felszökö; és járt.
Apcsel 16:18 Ezt pedig több napon át mívelte. Pál azonban megbosszankodván, és hátrafordulván, mondá a
léleknek: Parancsolom néked a Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belôle. És kiméne abban az órában.
Jézus egy esetben azt is meg:ltja, hogy visszatérjen a démon:
Mk 9:25-26 Jézus pedig mikor lá;a vala, hogy a sokaság még inkább összetódul, megdorgálá a :sztátalan
lelket, mondván néki: Te néma és siket lélek, én parancsolom neked, menj ki belôle, és többé belé ne menj!
26 És kiáltás és erôs szaggatás közö; kiméne; az pedig olyan lôn, mint egy halo;, annyira, hogy sokan azt
mondják vala, hogy meghalt. - a hitgyüliben is ezt látni, a gond csak az, hogy sokszor a Szentlélek
megnyilvánulásának tudják be a rángatózást, hanya; esést.
Ez azután történik, hogy a tanítványok nem tudják kiűzni ezt a démont és nem tudják meggyógyítani a ﬁút.
Jézus a következő tanulságokat vonja le ebből a kudarcból:
Mt 17:19-21 Ekkor a tanítványok, magukban Jézushoz menvén, mondának néki: Mi miért nem tudtuk azt
kiűzni? 20 Jézus pedig monda nékik: A # hitetlenségetek mia6.
Tehát nem az a probléma, hogy nem kaptak Jézustól felhatalmazást a démonűzésre, hanem az, hogy nem
hi;ék el, hogy Jézustól már hatalmat kaptak, azaz meg tudják csinálni! majd így folytatja:
Mert bizony mondom néktek: Ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a
hegynek: Menj innen amoda, és elmenne; és semmi sem volna lehetetlen néktek.
Tehát van olyan "hegy" (helyzet, probléma, akadály), mint például ez a betegség, démoni befolyás, ahol nem
Istenhez kell könyörögni, hanem a hegynek kell, hi;el parancsolni! Ha van hit, a hegy el fog mozdulni a
helyéről. Majd így folytatja:
21 Ez a fajzat pedig ki nem megy, hanemha könyörgés és bôjtölés által.
Tehát Jézus a későbbiekre vonatkozólag ad egy használa: utasítást az ilyen fajtájú (epillepsziát okozó, némasüket) démonnal kapcsolatban és azt mondja, hogy szükség lesz a böjtre és imára (közbenjárásra,
könyörgésre) is ennek kiűzéséhez, ha a későbbiekben újra szembetalálják magukat vele. Számítsanak rá,
hogy lesz még dolguk ezzel a démonnal (is).
Tehát a böjt is egy fontos eszköz lehet a gyógyulásban és szabadulásban!
Irónikus, hogy nem sokkal ezután az eset után a kudarcot vallo;, kicsinyhitű tanítványok meg:ltják egy
sikeres ámde ismeretlen ördögűzőnek, hogy ördögöt űzzön Jézus nevében mondván, hogy "nem követ
minket"!
Mk 9:38-40 János pedig felele néki, mondván: Mester, látánk valakit, a ki a te neveddel ördögöket űz, és a ki
nem követ minket [azaz nem a mi csoportunkhoz, közösségünkhöz tartozik, de mégis hisz Jézus nevében!];
és el:lto;uk ôt, mivelhogy nem követ minket. 39 Jézus pedig monda: Ne :ltsátok el ôt; mert senki sincs, a
ki csodát tesz az én nevemben és mindjárt gonoszúl szólhatna felôlem. 40 Mert a ki nincs ellenünk,
melletünk van.
Tehát nem csak közö;ünk, reformátusok közö; működhet a Szentlélek! Ő nincs felekeze: korlátok közé
rekesztve. Nem az a perdöntő, hogy melyik közösséghez, gyülekezethez tartozik valaki. Az hogy valóban a
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Szentlélek által, valóban Jézus nevében űz-e valaki démont vagy gyógyít-e beteget abból derülhet ki, hogy
mit gondol, mit vall Jézusról, kinek tartja Őt (és persze az élete gyümölcsei is árulkodhatnak erről). És azt is
érdemes megﬁgyelni, hogy milyen irányba változik az Istennel való kapcsolata a frissen
megszabadult/meggyógyult embernek, mélyül-e vagy elhidegül.
Sőt arra is van példa, hogy Pál az úrvacsora által éleszt újra egy halo;at!
Apcsel 20:9-12 Egy Eu:khos nevű iRú pedig ül vala az ablakban, mély álomba merülve: és mivelhogy Pál sok
ideig prédikála, elnyomván az álom által, aláesék a harmadik rend házból, és halva véteték föl. 10 Pál pedig
alámenvén, reá borula, és magához ölelve monda: Ne háborogjatok, mert a lelke benne van. 11 Aztán
fölméne, és megszegé a kenyeret és evék [az is lehet, hogy i; csak sima evésről van szó], és sokáig, mind
virrada:g beszélgetvén, úgy indula el. 12 Felhozák pedig az iRat elevenen, és fele;e igen
megvigasztalódának.
Egy helyen arról beszél, hogy az úrvacsorával való visszaélés mia; betegek és erőtlenek és halnak meg
sokan a gyülekezetben:
1 Kor 11:29-30 Mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivelhogy nem becsüli
meg az ůrnak testét. 30 Ezért van # köztetek sok erôtlen és beteg, és alusznak [értsd: halnak meg]
sokan. - mi idehaza, családilag is igyekszünk he: rendszerességgel úrvacsorázni.
Tehát nincs tu: és kizárólagosan működő módszer. Nincs sablon! Egyetlen dolog számít, hogy mire vezet a
Szentlélek egy konkrét helyzetben és hogy annak, aki imádkozik van-e valódi hite a gyógyulásra,
szabadulásra és hogy "igaz" ember-e (törekszik-e a szentségre, :szta igaz életre, cselekedetekre)! Van
amikor kell kézrátétel vagy olaj, van amikor elég csak parancsolni, Jézus nevében, a betegségnek vagy a
démonnak (nem ritka, hogy tes: betegségek há;erében is démonok állnak és a gyógyulás és szabadulás
nem választható el egymástól), van, amikor elég csak elkérni Istentől a gyógyulást, van, amikor böjtölni kell
és van, amikor elég csak megvallani a bűnt és megszűnik a tes: tünet, vagy démoni befolyás stb (egy
asszony súlyos halláskárosodása szűnt meg egyszer abban a pillanatban, hogy több év:zed után szívéből
megbocsáto; egy haragosának). Csak a Szentlélek tudja megmutatni, hogy egy konkrét helyzetben mi a
teendő (fontos alapelv, hogy amit megértünk, ha csakugyan a Szentlélek vezet minket, az nem mondhat
ellent a SzenVrásnak). Ráadásul az Ige beszél arról, hogy valakinek külön lelki ajándéka van a gyógyításra (1
Kor 12:9), de Jakabnál meg azt olvassuk, hogy a gyülekezet véneinek kell imádkozni a betegekért (ld. fent).
És hogy hívő ember is kerülhet ismételt démoni befolyás alá és ezért nekünk is szükségünk lehet újbóli
szabadításra, arról pl. Péter is beszél:
2 Pt 2:20 Mert ha az Úr, a megtartó Jézus Krisztus megismerése által a világ förtelmeitől egyszer már
megszabadutak, de ezekbe ismét belekeveredve legyőzetnek, utolsó állapotuk gonoszabb lesz az elsőnél.
Vö. Mt 12:43-45!
Erre jó példa egy korai egyháztörténe: feljegyzés Tertulliánusztól:
“Mi menthe meg ezeket az embereket [olyan keresztyéneket, akik színházba mennek] a démoni
megszállo ságtól? Mert i van például annak a nőnek az esete (amint az Úr a tanú rá), aki elment a
színházba és megszállo an tért vissza. Így, amikor kiűzték belőle a sztátalan lelket és megdorgálták azt,
hogy hogy merészelt belemenni egy olyan asszonyba, aki hívő: ‘és jogosan te em ezt’ – mondta vakmerően
[a gonosz lélek], ‘mert az én saját felségterületemen találtam őt’.” (Tertulliánusz, Kr. u. 160-225, The
Shows, 26.1-2.) - pontosan ez történt nemrég egy hívő ismerősömmel, aki azáltal sétált be az ördög
felségterületére, hogy egy erőszakos kele: küzdősportba kezde; s közben, az edzéseken ördögi metálzenét
hallgato; hónapokon át, s egyszer csak elkezdtek teljesen összezavarodni a gondolatai, szorongás,
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depresszió, reménytelenség, kétségbeesés, halálfélelem le; úrrá rajta! Neki is arra volt szüksége, hogy a
bűnei megvallásával együ; kiűzzék belőle a bűneihez kapcsolódó démonokat.
Álljon i; végezetül Henry T. Blackaby (komoly bap:sta tanító) tanácsa a démonűzési „módszerekkel”
kapcsolatban is: „Ha Isten akaratát és útját pontos hitelességgel akarod követni, akkor nem függhetsz sem
hagyományoktól, sem a magad vagy mások tapasztalatától. A tapasztalatot és a tradíciót mindig össze kell
mérni a Szen9rás tanításával.” (Henry T. Blackaby és Claude V. King, Isten megtapasztalása akaratának
megismerése és cselekvése által, [Magyarországi Bap:sta Egyház, 1999.], 9.)
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