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Nézzük, hogy mit készített az Úr a számunkra! Előre elkészítettem az üzenetemet, hogy 
mit fogok mondani, csak a címét nem tudtam, és nagyon boldog voltam, hogy az Úr megadta 
az üzenetnek a címét, és még boldogabb voltam, hogy a héten ezt teljesen megváltoztatta. 
Úgyhogy nem arról fogok ma prédikálni, hanem egy olyan dologról lesz szó, amiről azért 
néha beszélni kell. Az ember azt gondolja, hogy minden hívő, minden keresztény tisztában 
van azzal, hogy Jézus mit végzett el a kereszten, és úgy gondoljuk, hogy minden drága, 
kedves testvérünk hiszi a Krisztus teljes bevégzett munkáját. És ahogy az ember lapozgat a 
közösségi médiában, és az olyan, hogy feldob oldalakat, és belehallgattam dolgokba – nem 
kellett volna. Megkérdezték a szolgálókat, hogy „imádkoztam valakiért, nagyon hitben 
voltam, és mégis az illető meghalt. Miért történhetett?” És azok a válaszok, és azok a magya-
rázatok, amik jöttek, rettenetes! Nagyon összeszorított foggal tudtam egy párat meghallgatni. 
Hadd mondjam el, hogy nem kívánunk mi senki ellen prédikálni, meg nagyon tisztelünk és 
nagyon szeretünk minden munkatársunkat az Úrban, de látom, hogy mennyire-mennyire nincs 
megértés arról, hogy mit mond Isten Igéje. Ez egy borzalmas dolog, amikor az ember látja, 
hogy a hívők ezrei, tízezrei, nagyon sokan követnek ezek közül a sztárprédikátorok közül 
némelyeket, és nem azt mondom, hogy minden üzenetük rossz, vagy nincs igazság abban, 
amit mondanak, de azért vannak alapvető igazságok, amiket nem lehet félremagyarázni. 
Néhány dolgot felolvasok, hogy mi ihlette ezt a mai üzenetet és hiszem, hogy az Úr akarja, 
hogy szóljak erről. Azt a címet adtam a mai üzenetnek, hogy: A gyógyulás tényleg csak 
Istenen múlik? 

Nézzük meg, mik hangzottak el! Több kérdést tettek fel, az egyik, ahogy mondtam, az volt, 
hogy az egyik közeli hozzátartozó nagyon beteg volt, és imádkoztak és imádkoztak, de mégis 
meghalt. Akkor most ilyenkor mi a helyzet, feltehetjük a nagy kérdést. Volt már ilyen, hogy 
imádkoztunk valakiért és mégis meghalt? Volt ilyen. Persze. Volt az, hogy imádkoztunk 
valakiért, és nem láttuk Isten ígéretének beteljesedését rajta? Volt ilyen. Van-e a Bibliában 
olyan ember, akinek Isten megígért valamit, és nem látta meg? Ábrahámról hallottatok, ugye? 
Ott olvasunk róla a Zsidókhoz írt levél 11. részében, Ábrahám nem látta meg az ígéreteket, de 
mégis hitte. Meglátta egy részét, meglátta azt, hogy lett utódja, sok mindent megtapasztalt, de 
végül is nem látott mindet beteljesedni, ezt a Bibliában olvassuk a Zsidókhoz írt levél 11. 
részében. Mégis reménykedve hitte.  

Nézzük, hogy miket mondtak, mik hangzottak el? Több helyről hallottam és ezeket össze-
írogattam, mert más hívőktől is hallottam ezeket. 

Azt mondja, hogy: „a gyógyulás csak szemfényvesztés!” Tehát így hangzott el. Keresztény 
prédikátorról beszélek, nem ateistákról. Csak hogy tudjátok, mi folyik a közösségi oldalakon, 
és miért kell erről beszélni és miért kell erről prédikálni, hogy hogyan lopják meg az Isten 
népének drága hitét. Azt mondja: „csak a jóléti evangélium hirdetők, a gyógyító evangélisták 
szemfényvesztő, mágikus hazugsága.” Megértem, hogy felháborodtál, én is, és tudom, hogy 
rossz hallgatni, amiket itt most mondok. „Az egész csak varázslás. Néha Isten nem akarja 
meggyógyítani az embereket, mert az volt az Isten akarata, hogy meghaljon. És minden Isten 
akarata szerint van” – hangzottak a válaszok. „Mert minden Isten akarata szerint történik, az 
Ő akarata és az Ő engedélye nélkül semmi nem történik.” De ezek pokolból kiköpött 
hazugságok! Minden indulat nélkül, nagyon nagy szeretettel mondom, ha ilyeneket hallottál, 
akkor ez az ördög csalása, az ördög megtévesztése.  

Mi van akkor, amikor imádkozunk valamiért, és nem jön valóságba? Ilyenkor az emberek 
általában két dolgot tesznek. Az egyik az, hogy vagy Istent vádolják, milyen Isten ez, nem 
hallgatott meg, nem hallgatta meg az imámat, vagy magunkat okoljuk, hogy nincs elég hitünk, 
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vagy másokat okolunk. Miket szoktunk még mondani? Ugye nagyon divatos ma az a szó, 
hogy a kognitív disszonancia. Mindjárt lefordítom, ne ijedj meg! Azt jelenti, hogy belső ellen-
mondás, hogy amikor az embernek van egy problémája, van egy belső ellenmondása, akkor 
kimagyarázza. Ez többféle dolog lehet, és ezt hívják nagyon divatos szóval ma ilyen módon. 

Az ember nagyon nehezen ismeri el azt, hogy valamiben kudarcot vallott, valamit nem jól 
csinált, valamit elrontott, és ezzel nem mindig könnyű szembesülni, de néha meg kell 
tennünk, és akkor mit csinál az ember ilyenkor? Megpróbálja kimagyarázni, megpróbálja a 
saját esze szerint, a saját feje szerint. Egyébként az elhangzott válaszok nyolcvan százaléka 
nem a Bibliából volt, hanem úgy szólt, hogy „én azt gondolom.” Na, innentől kezdve az egész 
nem jó. Isten sem engem, sem téged, sem senki mást nem hívott el arra, hogy azt prédikáljam, 
amit én gondolok, elsősorban arra hívott el, hogy az Ő Igéjét, az Ő beszédét közvetítsem, és 
erre vagyunk elhívva! Nincs jogunk Jézus nevében olyan dolgokat mondani, amik az ember 
összezavart gondolatai. Nekünk egyetlen tekintély van, és ez a tekintély nem más, mint Isten 
Igéje. Ez kell, hogy bírjon az életünkben a legfelsőbb hatalommal, és a legnagyobb 
tekintéllyel. Miket mondanak ilyenkor általában az emberek? „Én minden jól csináltam, én 
nem vagyok a hibás.” Ugye? Olvastunk már ilyet a Bibliában? Hát persze. Ádám is azt 
mondta, amikor elbukott a Kertben, hogy az asszony, akit odaadtál mellém. Éva: én sem 
vagyok hibás, a kígyó az oka! Tehát mindenki hibás, csak én nem. Ez az egyik hozzáállás, 
hogy keressük a bűnbakot, hogy ki az oka ennek az egésznek egyáltalán.  

A másik, amikor valaki úgy magába zuhan, „én olyan szerencsétlen vagyok, nekem semmi 
nem sikerül!”, és jön az önkárhoztatás. „Én egy csődtömeg vagyok, nekem semmi nem 
sikerül, Isten nem szeret engem, biztos azért történt ez!” Hallottatok már ilyet? Vagy esetleg 
megfordult a fejetekben nektek is ilyesmi? Persze. Megesett mindannyiunkkal, nem kell ezt 
szégyellni, emberek vagyunk.  

A következő, amit már mondtam, „Isten a hibás. Isten nem akar mindenkit meggyógyítani, 
Isten tehet róla.” Tudjátok, nem egy ember van, aki elfordult Istentől, mert valamelyik 
kívánságára vagy úgy gondolta, hogy a hitére Isten nem adott választ. Egyáltalán nem biztos, 
mindjárt megnézzük a bibliai válaszokat, csak előbb egy kicsit tárjuk fel, hogy mi az, amire 
ma válaszokat szeretnénk adni az Igéből. 

Aztán jön a következő: „Nem elég felkent a pásztor. Nem elég jól imádkozik, és biztos a 
pásztor a hibás.” „Elmegyek, majd keresek egy másik pásztort, az majd jól fog imádkozni.” 
És amikor elmegy a másik pásztorhoz, akkor sem történik semmi. Majd megnézzük, hogy 
ezekkel mi a probléma, hogy miért hibás mindez a hozzáállás, de én azt hiszem, hogy olyan 
túl sok magyarázat nem kell ehhez. Talán úgy legbelül a szívetekben érzitek. A következő: 
„Nem volt elég nagy a pásztor kenete.” És akkor jönnek a Jolly Jokerrel: „bűn van az 
életében. Bűn! A bűn ott van az életében és Isten biztosan azért nem gyógyította meg, mert 
bűn. Ott a bűn! Valami bűn van.” Sőt, még vannak, akik ennél is tovább mennek: „valami 
generációs átok lehet a háttérben!” Hallottátok már az ehhez hasonló magyarázatokat? Hálát 
adunk Istennek, hogy ezek közül egyik sem az igazi válasz! 

Nézzük meg Isten Igéjét! Egy kronológiai sorrendet megpróbálok felállítani. Először 
megnézzük Jézus szolgálatát, utána megnézünk egy-két történetet. Kettőt választottam ki, 
mert sokan úgy gondolják, hogy minden Istenen múlik. Minden Isten akarata. Gondoljatok 
bele, még világi újságírók is mondták, ha minden Isten akarata, és ebben a világban ekkora 
káosz van, akkor Istennél nagy zűrzavar lehet, ugye? A mennyben. Nézzétek meg a mai 
helyzetet! Nézzétek meg ezt a Covid-helyzetet, már az ember nem tudja, kinek higgyen, a 
kormánynak, az ellenzéknek, egyiknek, vagy a másiknak, annyi a fals információ, megosztják 
az embereket, van az oltott, meg van a nem oltott, és összeugrasztani az embereket, 
Gondoljátok, hogy ez Isten akarata? Ez Istentől van? Isten benne van ebben? Egy dolgot 
teljesen figyelmen kívül hagynak ezek az emberek, hogy ennek a világnak az ura még mindig 
a sátán. Bár legyőzetett, de akkor is, még mindig a világi emberek ura a sátán. Minket, hívő 
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keresztényeket Isten kivett ebből a világból, mi Istenhez tartozunk. Mi itt ebben a világban 
Isten nagykövetei vagyunk.  

Egy kérdés hozzátok, gondolkodjatok rajta, Mi volt Jézus fő üzenete? Két szóval hogy le-
hetne ezt megfogalmazni? Mi volt Jézus fő üzenete? És minden e köré csoportosult. Meg-
mondom nektek, ne gondolkodjatok. Isten országa. Isten országa. Isten országát hirdette. 
Tehát amikor a Máté 5-ben olvassuk, hogy boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek 
országa. Lehetne folytatni, hogy boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak, boldogok 
a szelídek, mert ők örökségül bírják a földet, boldogok, aki éhezik és szomjúhozzák az 
igazságot, mert ők megelégíttetnek. Jézus egy olyan országról beszélt, ahol azok az emberek, 
akiknek nincs kilátásuk, akiknek nincs reményük, akiknek nincs jövőképük, azok boldogok, 
mert Isten országában minden megvan, amire szükségük van az embereknek. Jézus ezt az 
országot hirdette, Isten országát prédikálta. Isten országának az alkotmányát. Arról beszélt, 
hogyan működik Isten országa. A Márk evangéliumban nem annyira beszél, ott inkább a 
cselekedetekre teszi a hangsúlyt, mert Jézus nemcsak mondta, hanem meg is mutatta, hogy 
hogyan működik Isten országa, hogy melyik az az ország, amit mi képviselünk itt a földön.  

A nagykövet valamely uralkodó vagy állam képviselője vagy hírnöke, akit kineveztek egy 
másik országba. Azt mondja a Biblia, hogy kivettek minket a világból, és minden hívő, 
mindegy, hogy melyik felekezetben gyakorolja a hitét, ő Isten országának az állampolgára és 
Jézus Krisztus nagykövete. Minden egyes hívő. Nincs más Istennek, aki képviselje Őt itt, 
ebben a világban, mint te, mert te vagy az Ő Teste, Ő a Fej. Ezért Isten, ha itt, ebben a 
világban el akar érni valakit, azt csak rajtad keresztül tudja megtenni. Nincs neki más. Azt 
gondolhatod, nagy bajban van Isten, ha már én is jó vagyok neki, ugye? Nem, szó nincs erről, 
mert mielőtt ide elküldött, alkalmassá tett a szentek örökségében való részvételre a 
világosságban – írja a Kolosse levél. Igaz? Tehát Isten felfegyverzett téged. Amikor a 
nagykövetet elküldik valahova, elküldik egy másik országba, ő annak a küldő országnak a 
teljes jogú képviselője. Megkapja az eszközöket is ahhoz, hogy a hatalmát tudja gyakorolni. 
Csak nézd meg Mózest! Isten, amikor elhívta, hogy kihozza az Ő népét az egyiptomi 
fogságból, akkor adott neki eszközöket.  

A hangom tökéletes, úgyhogy köszönöm az Úrnak! Nem tudom, valahonnan meghallotta 
az ellenség, hogy ma a gyógyulásról akarok prédikálni, tegnap beszélni sem tudtam. Sugdosta 
egész éjjel, hogy te egy szót sem fogsz ma szólni! Nem tudja befogni az ördög a számat, mert 
elmondom az üzenetet. Dicsőség az Úrnak!  

Tehát Isten odaadta Mózesnek a botot. Mit adott neki? Nem csak elhívta Mózest ugye, t 
Mózes már járt Egyiptomban, ismerte az egyiptomiakat. El kellett, hogy meneküljön, és őrizte 
az apósa juhait. Ahogy a költő is megénekelte: „terelgeti nyáját, fújja furulyáját”, úgy 
gondolta, hogy bú nélkül éli majd a nyugdíjas életét. De Isten azt mondta neki, hogy 
befizetlek egy all inclusive egyiptomi útra, viheted magaddal Áront is, jó? Nyolcvan éves volt 
akkor Mózes, ezen is elgondolkodhatunk. Azt mondta Mózes: én? Hát én nem vagyok 
alkalmas, beszélni sem tudok, nekem minden bajom van, meg különben is és egyébként is! 
Elmondta, hogy vemhes a macskája, kanyarós a papagája, mit tudom én, mikor már minden 
kifogást elmondott Istennek, akkor Isten így szólt hozzá: adok melléd egy útitársat, ott van 
Áron, aztán majd megoldjátok! És adott neki egy botot. Egyébként tényleg nem értem, hogy 
Isten miért várt még negyven évet, miért várt, amíg Mózes nyolcvan éves lesz? Hát azért, 
hogy biztosan ne Mózes vegye a dicsőséget, hanem Isten akar dicsőséget venni. Mert Isten az 
erőtleneken, a gyengéken keresztül tudja elvégezni a munkáját, azokon, akiket Ő tett 
alkalmassá. Amikor elhív, nem biztos, hogy alkalmas vagy, de Isten alkalmassá fog téged 
tenni. És nézd meg, hogy Isten hogyan munkálkodott Mózes életében!  

A lényeg az, hogy felszerelte, adott neki egy botot. Mit csinált Mózes? Mikor át kellett 
menni a Vörös-tengeren, akkor elkezdett buzgóságosan imádkozni. Isten azt mondta: mit 
imádkozol? Ott a bot a kezedben, nyújtsd ki és válaszd ketté azt a tengert! Kész. És menjetek 
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át! Ennyi. Számunkra is ugyanúgy ott vannak azok az eszközök, amiket Isten odaadott. Néz-
zük meg, hogy mit mond az Ige a 2Korintus 5,20-ban! 

2Korintus 5,20. 
20. Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne miáltalunk: Krisztusért 

kérünk, béküljetek meg az Istennel. 
Mi követek vagyunk, ahogy azt Pál apostol is mondja. 
Nézzük meg az Igét és nézzük meg, hogy ezek az állítások süllyednek, mint a Titanic, mert 

ez az egész ostobaság, de sajnos így lopja meg az ördög Isten népét, hogy ilyen hazugságok-
kal traktálja az embereket.  

Arra a kérdésre keressük a választ, hogy tényleg csak Istenen múlik-e az, hogy valaki 
meggyógyul? Mert ez a kérdés. Csak Isten tehet róla? Hát, ha Isten akarja, meggyógyít, ha 
akarja, nem gyógyít, vagy most hogy van ez? Egyáltalán nem erről van szó! Mindjárt meg 
fogjátok látni. Bízom benne, hogy az alkalom végére talán egy kicsit okosabbak leszünk 
mindannyian, mert Isten Igéje a mi világosságunk! Ő az, aki megvilágít bennünket. Itt látjuk a 
Márk 9,14-et, föl fogom olvasni, aztán majd megnézzük a Máté szerint is. Ott is beleolvasunk, 
és még egy történetet szeretnék felolvasni, mert legalább két bizonyság legyen, hogy ne egy 
történeten keresztül nézzük az egészet.  

Márk 9,14–29. 
14. És mikor a tanítványokhoz ment, nagy sokaságot láta körülöttük, és írástudókat, 

akik azokkal versengenek vala. 
15. És az egész sokaság meglátván Őt, azonnal elálmélkodék, és hozzá sietvén köszönté Őt. 
16. Ő pedig megkérdezé az írástudókat: Mit versengetek ezekkel? 
Tehát itt egy kavarodás, vitatkozás támadt, és Jézus odament és kérdezte: mi van itt? Mi 

folyik itt? Mi ez a nagy vita, veszekedés? Nem vitatkozás, torzsalkodás? 
17. És felelvén egy a sokaságból, monda: Mester, idehoztam hozzád az én fiamat, 

akiben néma szellem van. 
18. És ahol csak előfogja, szaggatja őt; ő pedig tajtékzik, a fogát csikorgatja, és 

kiszikkad. Mondám hát tanítványaidnak, hogy űzzék ki azt, de nem tudták. 
Hoppá! A nagyszerű tanítványok felsültek! Gondolom, nem először csinálták, ott vitat-

koztak a farizeusokkal is, gondolták, hogy ez megy rutinból, nem számít, de valahogy nem 
jött össze a mutatvány, és a néma szellem nem ment ki.  

19. Ő pedig felelvén néki, monda: Oh, hitetlen nemzetség, meddig leszek még veletek? 
Meddig szenvedlek még titeket? Hozzátok őt hozzám. 

Felsültek a tanítványok. Úgy látom a következő sorokból, hogy Jézus nem nagyon volt 
lelkes tőlük, és nem mondta, hogy jól van, fiúk, jól csináltátok, próbálkozzatok még, hátha 
sikerül! Jézus egyszerűen azt mondta: hitetlen nemzetség! Valami miatt mégiscsak ki kellett 
volna, hogy tudják űzni azt a néma szellemet. Mégsem tudták megtenni, és Jézus igencsak 
megfeddte őket. Egyáltalán nem volt boldog attól, hogy a tanítványok így felsültek. 

20. És hozzávitték azt; és mihelyt a szellem meglátta Őt, azonnal szaggatni kezdte a 
fiút; és leesvén a földre, tajtékot túrván fetreng vala. 

Jézus megdorgálta azt a szellemet. Azt vártuk volna, hogy jobb legyen a helyzet, de az még 
rosszabb lett. Még rá is jött a roham a fiúra. Nem tudom, hogy az apa mit gondolt, vagy miket 
élt ott át, de nem volt valami biztató a helyzet. 

21. És megkérdezé az atyját: Mennyi ideje, hogy ez esett rajta? Az pedig monda: 
Gyermeksége óta. 

22. És gyakorta veté őt tűzbe is, vízbe is, hogy elveszítse őt; de ha valamit tehetsz, légy 
segítségül nékünk, könyörülvén rajtunk. 

Figyelj, mit mondott Jézus? És ez nagyon fontos. Ez egy kulcsmondat ebben a történetben, 
az egyik kulcsmondat: 

23. Jézus pedig monda néki: Ha hiheted azt, minden lehetséges annak, aki hisz. 
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Ki van jelen ebben a történetben? A világ Megváltója. A világ Teremtője. Maga Isten van 
ott testben. És van egy ilyen szörnyű helyzet, amikor egy szülőnek beteg a gyermeke. 
Borzalmas helyzet! Mit mondott Jézus? Ha hiheted, ha hiheted. Azt mondta Jézus, hát ez 
rajtam múlik, én egyszerűen csak fogom magam és meggyógyítom? Nem tudom, hogy 
előfordult-e olyan, hogy csak úgy meggyógyított valakit, aki nem is kérte. Nem sok ilyet 
olvasunk a Bibliában, igaz? Jézus mindig megkérdezte, hogy az illetőnek van-e hite. Itt miről 
van szó? Itt egy apának a gyermekéről van szó, és nyilván, amíg a gyermek kiskorú, és amíg 
nem érte el még a jó és a rossz megkülönböztetésének a szintjét, addig az apa hitén meggyó-
gyulhatott. És Jézus azt mondta, ha hiheted. Ha TE hiheted! Ugye, elmeséltem az elején egy 
történetet, hogy valakiért imádkoztak, hogy meggyógyuljon, és nem gyógyult meg, hanem 
meghalt. Ebből a történetből kit hagytak ki? Magát azt a személyt, akiért imádkoztak. 
Valakinek hinnie kell! Valakinek ott kell, hogy legyen a hite. Mert a hit erejére tud 
aktiválódni Isten Szelleme. Az a személy, akiért imádkoztak, nem tudjuk, hogy milyen volt a 
hite. Nem tudjuk, hogy miben hitt. Lehet, hogy már megelégelte az életet és el akart menni, 
ilyenkor imádkozhatsz érte, amennyit akarsz. Mindenkinek szabad akarata van. Itt mire volt 
kíváncsi Jézus? Hogy az apa hisz-e. Az apának volt joga a hitét gyakorolni a saját fia felett, 
mert még ő nem volt nagykorú. 

24. A gyermek atyja pedig azonnal kiáltván, könnyhullatással monda: Hiszek, Uram! 
Légy segítségül az én hitetlenségemnek. 

No hiszen, ez meg aztán itt gyönyörűen néz ki! Hiszek, Uram, de a hitetlenségemnek légy 
segítségül. Nagyon sokszor előfordul, hogy mi is így hiszünk. Igen, hiszek, Uram, de azért 
elpanaszolod, hogy megrendelted a tolókocsit, meg már intézkedtél a temetéseddel kapcsolat-
ban. Körülbelül ugyanez a szituáció, nem? Hiszek, Uram, de… Nos, innentől kezdve kár 
folytatni. Folytatjuk az Igét: 

25. Jézus pedig mikor látta, hogy a sokaság még inkább összetódul, megdorgálá a 
tisztátalan szellemet, mondván néki: Te néma és süket szellem, én parancsolom néked, 
menj ki belőle, és többé belé ne menj! 

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. 
Isten erejétől leesett, Jézus felsegítette. Ez történik akkor, amikor imádkozunk emberekért, 

Isten Szellemének ereje alatt a test egy kicsit elerőtlenedik, és Isten Szelleme munkálkodik. 
Menjünk tovább, mert itt nincs vége a történetnek. A tanítványokat is érdekelte az, ami most 
már minket is érdekel, hogy mi a csudáért nem tudták ők ezt megtenni:  

28. Mikor pedig bement a házba, tanítványai megkérdezék Őt külön: Mi miért nem 
űzhettük ki azt? 

29. Ő pedig monda nékik: Ez a fajta semmivel sem űzhető ki, csupán imádsággal és 
böjtöléssel. 

Ezzel meg mit kezdjünk itt? Kérdezhetnénk, hogy most akkor mi van ezzel? De valami 
nincs rendben, mert mielőtt Jézus imádkozott, nem láttuk, hogy böjtölt volna. Ebből az Igéből 
elterjedtek olyan tanítások, hogy ha valakinek imádkozunk a gyógyulásáért, akkor előtte 
böjtöljünk, előtte imádkozzunk és kérdezzük meg az Úr akaratát, hogy az Úrnak az akaratá-
ban van-e a gyógyulása, vagy sem. Nagyon sokan így gondolják.  

Lapozzunk vissza Máté evangéliumának 17. részére, ugyanez a történet rögzítve van. Itt 
Máté egy kicsit bővebben enged nekünk betekinteni ebbe a helyzetbe, hogy igazából nem a 
böjt és nem az ima volt a legeslegfőbb dolog. Bár itt van a böjtről, hogy mi az igazi böjt, de ez 
egy másik tanítás lenne, ebbe most nem megyek bele. Nézzük:  

Máté 17,17. 
17. Jézus pedig felelvén, monda: Oh, hitetlen és elfajult nemzetség! Vajon meddig 

leszek veletek? Vajon meddig szenvedlek titeket? Hozzátok őt ide nékem. 
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Tudjuk, hogy a világ végezetéig, de Ő a fizikai testére gondolt. Itt is látjuk, hogy Jézus 
nem nagyon elégedett a tanítványainak a munkájával.  

Máté 17,19–21. 
19. Ekkor a tanítványok magukban Jézushoz menvén, mondának néki: Mi miért nem 

tudtuk azt kiűzni? 
Itt Jézus válasza egyszerű és világos.  
20. Jézus pedig monda nékik: A ti hitetlenségetek miatt. 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. 

21. Ez a fajzat pedig ki nem megy, hanem ha imádság és böjtölés által. 
Mit nevezett meg Jézus igazi oknak? Amit egyébként a Márkban is megnevezett, a 

hitetlenséget. Azt, hogy nem volt hitük abban, amit tesznek. Emberek néha imádkoznak, már 
rutinból tesznek dolgokat, és nem mindig van jelen a hit. Beleeshet mindenki ebbe. Miért 
említi itt a böjtöt és az imádságot? Azért, mert időt kell töltenünk az Úrral. A böjt nem azt 
jelenti, hogy nem eszel negyven napig. Ez is egy fajtája lehet a böjtnek. A böjt azt is 
jelentheti, hogy lemondasz a kedvenc sorozatodról, és közben az Úrral töltöd el az időt. Meg-
vonsz magadtól olyan kedvenc szórakozást – többen mosolyogtok, tudjátok, hogy miről be-
szélek –, olyan dolgokat, amik egyébként kedvesek a számodra, azért, hogy időt tudjál tölteni 
Istennel, hogy gondolkodjál Isten Igéjén, elmélkedjél Isten Igéjén, hogy építsed a hitedet.  

Nagyon fontos, hogy Istennel időt töltsünk! Most Ésaiáshoz már nem fogunk ellapozni, de 
az Ésaiás 58-ban van, hogy azt hiszitek, hogy az a böjt, hogy ti éheztek, meg a savanyú képe-
teket mutogatjátok nekem, meg versengtek egymással, hogy ki meddig böjtöl? Egyébként 
keresztények között is hallottam hasonlót: Én már harminc napja böjtölök! Hát az semmi, én 
már harmincöt napja! Istennek nem tetszik az ilyen böjt. Jézus elmondja világosan a hegyi 
beszédben, hogy ha böjtöltök, akkor ne legyetek képmutatók, akik elfordítják az arcukat így, 
meg úgy, meg amúgy, hogy mindenki lássa, hogy ők most böjtölnek. Ne is úgy imádkozza-
tok, hogy mindenki lássa! Az Atya az titkon látja, hogy becsatlakozol az imakörbe is. Senki 
nem látja a nevedet, de az Atya számon tart téged.  

Ésaiás 58,6–7. 
6. Hát nem az-é a böjt, amit én kedvelek, hogy megnyisd a gonoszságnak bilincseit, az 

igának köteleit megoldjad, és szabadon bocsásd az elnyomottakat, és hogy minden igát 
széttépjetek? 

Erre még nem gondoltál, amikor böjtről beszélünk, ugye? Világosan benne van az Ésai-
ásban, hogy Istennek az az igazi böjt, amikor a te idődből, a te elhatározásodból – nem a te 
erődből, Isten erejéből, de azért neked is oda kell tenni magad – kimész és imádkozol. Ez, ami 
tetszik Istenek, ez az igazi böjt.  

7. Nem az-é, hogy az éhezőnek megszegd kenyeredet, és a szegény bujdosókat házad-
ba bevigyed, ha meztelent látsz, felruházd, és testvéred elől el ne zárkózz? 

Jézus beszél egy olyan böjtről, amit nem nagyon szoktunk hangoztatni. Az emberek nem is 
gondolják, hogy az a böjt. Itt van ez a szituáció. Mit látunk a Márkban? Hogy nem csak 
Jézuson múlott az egész. Hogy ennek még egy kis nyomatékot adjak, beletekintünk a Márk 6-
ba, hogy akarata-e Istennek, hogy csak Jézuson múlott-e az, hogy valaki meggyógyult, vagy 
nem gyógyult meg. Kellett-e az illetőnek a hite? Ugye mindenki tudja, hogy Jézus Galileában, 
Názáretben nevelkedett föl, és már mikor oda visszament, híres rabbi volt, ahogy akkor ők 
nevezték. Nagyon jól ismeritek ezt az Igét: 

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

kezeit. 
Mi az oka? Isten nem akarja meggyógyítani? Nem ez volt az oka.  
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6. És csodálkozik vala azoknak hitetlenségén. Aztán körös-körül járja vala a falvakat, 
tanítván. 

Márk 6,13. 
13. És sok ördögöt űznek vala ki, és olajjal sok beteget megkennek és meggyógyítanak vala. 
Még vannak itt történetek. Mit látunk? Azt, hogy valóban nem minden esetben gyógyult 

meg mindenki, ahol Jézus jelen volt. Isten nem akarta volna meggyógyítani az embereket? 
Milyen értelmetlen dolog! Azt mondja Jakab apostol, hogy imádkozzatok egymásért, hogy 
meggyógyuljatok. Vicces egy kicsit, nem? Gyerekek, fiúk, csak erőlködjetek, ha akarom, 
meggyógyítom, ha akarom, nem! Ilyen a mi Atyánk? Ilyen a mi Istenünk? Nem. Ez az én 
istenképembe biztos nem fér bele, az én atyaképembe, aki egy szerető Isten. Jézus egyetlen 
embert nem utasított el. Nézzük meg a Máté 15-ös Igét, ott a kananeus asszonyt, aki ráadásul 
még nem is volt zsidó, pogány volt, Szamária részén laktak. 

Máté 15,21–28. 
21. És elmenvén onnét Jézus, Tírusz és Szidón vidékeire tért. 
22. És ímé, egy kananeus asszony jövén ki abból a tartományból, kiált néki: Uram, 

Dávidnak fia, könyörülj rajtam! Az én leányom az ördögtől gonoszul gyötörtetik. 
Ki gyötörte, Isten? Isten akarta, hogy gyötrődjön? Nem Isten, hanem a sátán. Jézus 

bemutatta, hogy ki az ördög, azért jött, hogy öljön, lopjon, és pusztítson. Világossá tette, hogy 
nem Isten az, aki a pusztító, hanem a sátán, a gonosz.  

23. Ő pedig egy szót sem felelt néki. És az Ő tanítványai hozzá menvén, kérik vala Őt, 
mondván: Bocsásd el őt, mert utánunk kiált. 

24. Ő pedig felelvén, monda: Nem küldettem, csak az Izrael házának elveszett 
juhaihoz. 

25. Az asszony pedig odaérvén, leborula előtte, mondván: Uram, légy segítségül nékem! 
A kananeusok nem nagyon voltak beszélő viszonyban a zsidókkal, de ez az asszony 

odament Jézushoz, mert bajban volt a lánya. Jézus egy nagyon nagy kijelentést adott itt: 
26. Ő pedig felelvén, monda: Nem jó a fiak kenyerét elvenni, és az ebeknek vetni. 
Ezt a nőt gyakorlatilag kutyának nevezte. Az eb az azt jelenti, hogy nem nép. A másik 

pedig, ami itt a lényeg, a fiak kenyere. Nem jó a fiak kenyerét elvenni. A fiak kenyeréhez hoz-
zátartozik a gyógyulás is.  

Mi kik vagyunk Krisztus Jézusban? Isten fiai vagyunk, örökösök vagyunk. Olyan üzene-
teket is hallottam, vannak, akik azt mondják, hogy az Izraelnek adott áldások öröksége nem 
vonatkozik a keresztényekre. Nem értem, honnan veszik ezt az emberek, milyen Bibliát 
olvasnak, mert az én Bibliámban ilyen nincsen. Ha csak az Efézus 3-at olvassuk el, láthatjuk, 
de nem akarok ebbe belemenni, mert ez egy újabb egyórás üzenet lenne.  

Igenis az áldásoknak az örökösei vagyunk, ha a Galata levelet nézzük, azért hogy az 
Ábrahám áldása a Krisztus Jézusban legyen a pogányokon. A pogányokon! Az 5Mózes 28-
ban olvassuk az áldások ígéretét, és még más helyen is olvassuk. Az egy más kérdés, hogy ők 
hogyan jutottak az áldásokhoz, mi pedig egyszerűen áldottak vagyunk a Krisztus Jézusban. 
Aki megáldott minket minden szellemi áldással a Krisztus Jézusban, Efézus 1,3. Ezt is na-
gyon jól ismeritek. Nézzük itt tovább ezt a történetet. Ez a nő megalázta magát. Azt mondja: 

27. Az pedig monda: Úgy van, Uram; de hiszen az ebek is esznek a morzsalékokból, 
amik az ő uruknak asztaláról aláhullanak. 

Hoppá! Mit tehetett volna ez a nő? Ki vagy te, Isten Fia? És kutyának nevezel engem? 
Idejövök a lányom miatt, te meg lekutyázol engem? Megsértődhetett volna? Elmehetett 
volna? De ő is tudta, hogy nem tartozik Izrael népéhez, az ígéretek neki adattak. A 
pogányoknak még csak ígéret volt, mert nem voltak megváltva. Egyszerűen elmehetett volna, 
megsértődhetett volna, de nagyon bölcs volt ez az asszony és azt mondta, hogy de hiszen az 
ebek is esznek a morzsalékból, amik az uruk asztaláról aláhullanak.  
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Milyen gyönyörűséges válasz! Az ebek is esznek. Azt mondja, hogy nekem elég csak az a 
morzsa is! Mit mondott Jézus?  

28. Ekkor felelvén Jézus, monda néki: Oh asszony, nagy a te hited! Legyen néked a te 
akaratod szerint. És meggyógyula az ő leánya attól a pillanattól fogva. 

Oh, asszony, nagy a te hited! Még egy másik pogány embernek is mondott hasonlót, a 
kapernaumi századosnak. Két embernek mondta Jézus, hogy nagy a te hited, az egyik a kaper-
naumi százados volt, a másik pedig ez az asszony, és mindketten pogányok voltak. Nagy a te 
hited! És meggyógyult az ő leánya attól a pillanattól fogva. Nem szeretem a feltevéseket, de 
eljátszhatunk egy kicsit a gondolattal. Mi lett volna, ha ez a nő nem ilyen kitartó, ha nem 
ennyire erősen áll a hitében? Mi lett volna akkor? Kár erről beszélni, de valahol benne van a 
szövegben ez is. Azt mondta, nem rajtam múlott, a te hited megtartott téged! A te hited!  

Akkor ez most Isten akarata, nem Isten akarata? Kell a hit, vagy nem kell a hit? Hogy van 
ez egyáltalán? Igenis nagyon-nagyon fontos! Jézus választott tanítványokat. Miért választ 
valaki tanítványokat? Egy egyszerű paraszti logika, ha nincs Bibliád, akkor is tudsz választ 
adni rá. Azért, hogy megtanítsa a mester arra a tanítványt, amit ő csinál. Ez ilyen egyszerű!  

Máté 10,1. 
1. És előszólítván tizenkét tanítványát, hatalmat adott nékik a tisztátalan szellemek 

felett, hogy kiűzzék azokat, és gyógyítsanak minden betegséget és minden erőtlenséget. 
Ki mondta ezt? Jézus. Ezt nem én gondoltam éjszaka, ez ide le van írva. Jézus előszólította 

őket, hatalmat adott nekik minden tisztátalan szellem fölött. Mit parancsolt nekik? Hogy 
gyógyítsatok mindenféle betegséget és erőtlenséget. Mikor változtatta meg Jézus ezt a paran-
csolatát? Én nem olvastam ilyet a Bibliában. Mitől működne ma másképpen Isten országa, 
mint akkor működött? Miért kellene ma nekünk máshogyan képviselni Isten országát, mint 
Jézusnak, vagy mint az ő korai tanítványainak? Mi az, ami ezt megváltoztatta? Melyik az az 
időkorszak, amikor Jézus azt mondta, hogy most ezt ne tegyétek, fiúk, csak amíg én itt va-
gyok, meg ki nem halnak az első közvetlen apostolok, mint a dinoszauruszok kihaltak, kész, 
vége, nincs tovább! Mondott ilyet?  

Ezeket prédikálják, és ezt szörnyű hallgatni, mert kirabolják az emberek hitét. „Mindenho-
gyan a mennybe mész, mindegy. Ha meggyógyulsz, akkor is a mennybe mész. Lázárt 
föltámasztotta az Úr, mégis meghalt.” Ebben a fizikai testben nem élünk örökké, de igenis van 
egy ellenségünk, van egy gonosz. Százhúsz évet adott nekünk Isten. Ott Noé környékén 
olvassuk, hogy legyen az ember élete százhúsz év. Isten nem öl meg gyerekeket, nem akarja, 
hogy harmincévesen a mennybe menjél, úgy is oda fogsz menni. Ez nem Isten akarata, a sátán 
az, aki el akar pusztítani. Ő az, aki öl, lop, és pusztít.  

Meg kellene érteni, különbséget kellene tenni a sötétség és a világosság között, mert Isten, 
amikor teremtette a világot, már akkor elválasztotta a sötétséget a világosságtól. Aki azt 
mondja, hogy a betegség egy jó dolog, és ezt Isten akarja, annak szerintem valami probléma 
van a fejében. Még a világ is tudja, hogy a betegség egy gonosz dolog.  

Sikerevangéliumot hirdetnek ezek! Ezek borzasztóak, hirdetik a sikerevangéliumot! A 
kudarchoz nincs szükség rád, meg Jézusra sem, azt egyedül is eléri bárki. Borzalmas! A 
2Korinthus 2,2-ben van, hogy Isten mindenkor diadalra és mindenkor győzedelemre vezet 
bennünket. Az Evangélium az egy sikerevangélium, az egy jó hír! Az egy jó hír, a legjobb hír! 
Mit ígért Jézus? Ha Isten országához tartozol, akkor nagyon nyomorult leszel? Igen, lesznek 
üldöztetések, a sátán üldözni fog, mert egy ellenséges területen vagyunk.  

Egyébként ez lett volna a mai üzenetem, hogy viszályok és konfliktusok a 
gyülekezetekben. Az ördög meg fog támadni. Nem lehetsz passzív, ha keresztény vagy, ha 
hívő vagy, akkor oda kell állni. Meg fog támadni az ördög, valakiken keresztül megteszi, és 
nekünk meg kell állni. Ezt majd egy másik alkalommal fogjuk tárgyalni. Igenis, nem lehetsz 
passzív. Ezért mondta Jézus, hogy sem hideg nem vagy, sem hév, langy meleg vagy, kiköplek 
a számból. Nem lehet! Így mondja az Ige, így mondja az Írás. Oda kell állni a gátra. Megtá-
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mad az ördög, rád akarja rakni, el akarja magyarázni, hogy ha az előző öt vírus nem pusztított 
el, ez most biztos el fog! Megnézed a híreket, az elektromos pásztort, ott az agymosodából 
jönnek a hírek. Bocsánat, én nem szeretnék senkit sem kigúnyolni. Manipulálják az embe-
reket. Ez maga az ördög, hogy félj, rettegj, ne menj emberek közé, zárd be magad. Ez Istentől 
való dolog-e?  

Mi nem a félelem szellemét kaptuk, hanem az erőnek, a hatalomnak, és a józanságnak a 
szellemét. Természetesen, ha te úgy gondolod, hogy neked az oltás a megoldás, akkor tedd 
azt, és én tiszteletben tartom a te hitedet, és támogatni foglak abban az én hitemmel, hogy 
megállhass. Imádkoznunk kell, hogy ez eltakarodjon ebből az egész világból. Az Úr velünk, 
kicsoda ellenünk? Nem arról beszélek, hogy lázadj a kormány ellen, meg a rendszer ellen. 
Csak arra biztatnálak, hogy legyen már józan bölcsességed, és ne egyél meg mindent, ami jön 
a médiából! Ott nem az Evangéliumot hirdetik, mint itt. Ha már megnézted, megnézted, de 
nézzél utána más forrásoknak is, legyen bölcs döntésed! Szabad akaratod van! Ezt Isten 
tiszteletben tartja, és akkor ezt másnak is tiszteletben kell tartani.  

Elkanyarodtam. Hiába, azért ez a korszellem mindenkit megfertőz azért egy kicsit, itt 
élünk ebben a világban.  

Máté 10,7–8. 
7. Elmenvén pedig prédikáljatok, mondván: Elközelített a menny királysága. 
Akkor még Jézus nem halt meg, amikor a tanítványokat küldte. Elközelített a menny 

királysága. A 8-as versben megint megismétli Jézus. Óh, hát nem fontos, hogy Jézus betege-
ket gyógyítson, ez nem számít! Jézus csak úgy hobbiból, szórakozásból tette, csak úgy 
mellékesen? Nem! Így folytatja:      

8. Betegeket gyógyítsatok, poklosokat tisztítsatok, halottakat támasszatok, ördögöket 
űzzetek. Ingyen vettétek, ingyen adjátok. 

Ki parancsolta ezt? Jézus. A tanítványainak parancsolta. Amikor az Evangéliumot hirdet-
jük, amikor Isten országát hirdetjük, akkor ezt kell tenni. Ez hozzátartozik az Evangélium 
hirdetéséhez. Nem abból szűrjük le, hogy Isten akarja, vagy nem akarja, hogy mi lett a 
végeredmény. Nagyon sokan meggyógyulnak, hálát adok Istennek. Vannak, akik nem tudják 
elfogadni a gyógyulásukat, persze ők is győztesen a mennybe mennek, de ez nem Isten 
akarata. Ezt meg kell érteni. Senki ne vádolja magát, ha a hit harcában valahol megbukott, 
elbukott. Nézd meg, a tanítványok, Jézus tanítványai, a közvetlen tanítványai, akik ott voltak 
mellette, ők is zátonyra futottak a hit kérdésében.  

Velünk is megeshet, de ettől még az Ige igazság, és nem abból vonjuk le, hogy kinek 
milyen tapasztalata volt ezzel kapcsolatban. Ez nem helyes! Isten Igéje ezt mondja, és készen 
van, ennyi! A 11. részben olvassuk, hogy Keresztelő János börtönben volt, becsukatta Heró-
des. Azt üzente Jézusnak, hogy akkor most te vagy a Krisztus vagy mást várjunk? Jézus annyi 
csodát tett, megbotránkoztatta a farizeusokat, olyan dolgokat tett fölforgatta az egész vallásos 
világot. Mit felelt neki Jézus?  

Máté 11,5–6. 
5. A vakok látnak és a sánták járnak; a poklosok megtisztulnak, és a süketek halla-

nak; a halottak föltámadnak, és a szegényeknek az Evangélium hirdettetik; 
6. És áldott, aki énbennem meg nem botránkozik. 
Ez volt a válasza Keresztelő Jánosnak. Ez van, ez Isten országa! Ezt kell nekünk itt a 

földön képviselni. Bizony, hogy imádkozunk a betegekért. Nem te vagy a gyógyító, és nem az 
én felelősségem. Az én felelősségem, meg a tiéd az, hogy imádkozz, megtedd, megdorgáld 
azt a betegséget, vagy azt a nyavalyát, vagy azt a tünetet, ami ott van, és készen van. Nézzünk 
egy másik Igét is, a Márk 3,14-ben.  

Márk 3,14–15. 
14. És választa tizenkettőt, hogy vele legyenek, és hogy kiküldje őket prédikálni, 
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Nagyon gyönyörű ez az Ige! Miért választott tizenkettőt? Azért, hogy Vele legyenek, hogy 
kiküldje őket prédikálni. Nagyon-nagyon egyszerű.  

15. És hatalmuk legyen a betegeket gyógyítani és az ördögöket kiűzni: 
Ezért választotta a tizenkettőt, hogy kiküldje őket prédikálni, hogy hatalmuk legyen 

betegeket gyógyítani, és ördögöket kiűzni. Jézus ki által űzte ki az ördögöket? Ki által 
gyógyított? Isten Szelleme által. Ő nem Istenként szolgált itt a földön, hanem mint Felkent, 
mint Krisztus. Ezért mondta, ahogy a Lukács végén olvastuk, hogy Jézus fölvitetett. Az 
Apostolok cselekedetei úgy kezdődik, az is Lukács által íratott le, hogy el ne menjetek Jeru-
zsálemből, amíg föl nem ruháztattok mennyei erővel.  

Mi be vagyunk töltekezve Isten Szellemének erejével. Ugyanaz az erő, ugyanaz a Szellem, 
ugyanaz a kenet van bennünk és rajtunk, mint az Úr Jézus Krisztuson. Ugyanaz a kenet, 
ugyanaz a mennyei erő, aki a Jézus Krisztuson volt, aki Őt föltámasztotta a halálból, olvassuk 
a Róma 8,11-ben.  

Róma 8,11. 
11. És ha annak a Szelleme lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, 

ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testei-
teket is az Ő tibennetek lakozó Szelleme által. 

Ugyanaz a mennyei erő van bennünk, aki által Isten föltámasztotta a Krisztust a halálból. 
Átgondolta ezt valaki? Elakadtam egyszer, amikor sokszor elolvastam és meg is találtam ezt 
az Igét, hogy ez egy csodálatos dolog. Nagyon sokszor hogyan imádkozunk? Uram, Te olyan 
messze vagy, látogassál meg engem, szakaszd meg az egeket, gyere le! Keresünk valamilyen 
jó imaharcost, aki majd átszakítja az egeket. Majd ő aztán jól imádkozik!  

Elakadtam egyszer rajta, amikor sokszor elolvastam és meg is találtam ezt az Igét, hogy ez 
egy csodálatos dolog. Nagyon sokszor hogyan imádkozunk? Uram, Te olyan messze vagy, 
látogassál meg engem, szakaszd meg az egeket, gyere le! Keresünk egy jó imaharcost, aki 
majd átszakítja az egeket. Majd ő aztán jól imádkozik! Gondolkodtál-e már azon, hogy 
Krisztus benned él? Tudtok-e arról, hogy amikor imádkozol, akkor nyugodtan lehajthatod a 
fejedet is, mert közel van hozzád? Olyan közel, hogy nem is gondolnád, itt van benned. Ő itt 
él bennünk! Ó, Uram, hallgass meg engem, én csak egy bűnös vagyok, aki ezt meg azt tette! 
Hallottatok már ilyen imákat? Borzalmas! Te egy megigazított ember vagy, Isten temploma 
vagy, az Isten Szelleme lakik benned! Aki az Úrral egyesül, egy Szellem Ővele. Itt van 
bennünk a leghatalmasabb erő, aki által Isten föltámasztotta Jézust a halálból. Miért 
könyörgünk? Használnunk kell! Azt csináljuk, amit Mózes csinált? Mit könyörögsz? Ott a bot 
és nyújtsd ki! Egyszerűen aktiválni kell, fel kell szabadítani azt az erőt, ami bennünk van. 
Nem a te jóságod miatt kaptad. 

Márk 3,10‒11. 
10. Mert sokakat meggyógyított, úgy hogy akiknek valami bajuk volt, reá rohanának, 

hogy illethessék őt. 
11. A tisztátalan szellemek is, mikor meglátták Őt, leborulának előtte, és kiáltának, 

mondván: Te vagy az Istennek a Fia. 
Nagyon sokszor olvassuk, hogy Jézus mindenkit meggyógyított. Előfordult, hogy több ezer 

ember volt ott, gondoljátok, hogy mindenki makulátlan volt? Azt mondta Jézus, hogy te 
összevesztél az asszonnyal, esélyed nincs, tűnés, majd gyere vissza máskor, tisztítsd meg 
magad? Vagy te menjél böjtölni, menjél imádkozni, ide ne gyere! Mondta ezt Jézus valaha 
valakinek? Gondoljátok, hogy több ezer ember közül senki nem volt, aki például előző nap 
belerúgott a szomszéd kutyájába? Mindenki tökéletes volt? Isten nem eszerint gyógyított. 
Ezzel nem azt akarom mondani, hogy a bűn jó dolog, mert elpusztítja az embert, az egy 
gonosz dolog. De akiket meggyógyított Jézus, azoknak túlnyomó része csak bűnös volt. Az 
önigazult farizeusok, akik azt hitték magukról, hogy ők milyen igazak, hogyan mentek el 
Jézustól? Saját igazságuktól ugyanolyan nyomorultan, amilyenek voltak előtte. Ugyanez van 
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ma is, az önigazult keresztények azt mondják, hogy meg kell tisztítani magam, én nem 
mehetek így Isten elé, így nem kérhetek Istentől semmit, én olyan bűnös vagyok! Jaj, jaj, jaj! 

Nem bűnös vagy te, hanem ostoba! A bűnösnek meg kell térni! Igen, sajnos nem mindent 
teszünk jól, de növekszünk és egyre jobbak vagyunk mindannyian, mert Isten Szelleme által 
növekszünk. De Jézus eszerint szelektált volna, hogy kit gyógyít meg vagy kit nem? Ha a bűn 
megakadályozza Isten kenetét, akkor a bűn nagyobb, mint Isten kenete. Micsoda diszlexiás 
gondolkozás ez! Jézus a bűnösöket gyógyította meg.  Találkozott egy törvény alatt élő ember-
rel a templomban, aki harmincnyolc éve beteg volt, és azt mondta neki, hogy meggyógyultál, 
mindent úgy tegyél, ahogy írva van! Most menjél el és többé ne vétkezzél! Ezt mondta egyéb-
ként a parázna asszonynak is a János 8-ban, hogy menj, és többé ne vétkezzél, én sem kárhoz-
tatlak! Jézus ezzel nem felmenti a bűn alól. Akik megtapasztalják Istennek az ilyen szeretetét, 
azoknak az lesz az első dolguk, hogy most gyorsan elmegyek és valamit bűnözök? Ez a 
házasságtörésen kapott nő, aki éppen megúszta a megkövezést, miután Jézus megbocsátott 
neki, az volt az első dolga, hogy kinézett egy másik férfit magának? Nem valószínű. Borzasz-
tó még rágondolni is!  

Isten kegyelme, Isten szeretete az, ami az embert megtérésre indítja. Isten annyira jó, hogy 
azzal az ostoba vallásos elménkkel föl sem tudjuk fogni. Isten sokkal jobb, mint mi 
gondolnánk, egy sokkal szeretőbb Atya. Ha a gyereked balesetet szenved, hazajön, és vérzik a 
lába, akkor megkérdezed tőle, hogy figyelj, gyerekem, jól viselkedtél az óvodában, iskolában, 
mert ha nem, akkor nem kötözöm be a sebeidet? Most amit mondok, ez kegyetlenség, de 
némelyek így gondolkodnak Istenről. Lehet, hogy éppen kiment biciklizni, amikor te nem 
engedted meg neki és összehorzsolta magát. Mi az első szavad? Jaj, mi bajod van, jól vagy, 
nem fáj semmid? Aztán persze utána egy kicsit elbeszélgetsz vele, hogy szófogadatlan volt. 
De először megkérdezed, hogy jól vagy-e, gyerekem, és ellátod a sebeit. Ez a normális szülői 
hozzáállás? Igen. Isten nem gonosz!  

Az igazság az, hogy Isten elhelyezett bennünk mindent, amire nekünk itt az élethez és a 
kegyességhez szükségünk van. Valójában Isten ereje bennünk van. Isten gyógyító ereje ott 
van bennünk. Mindent odaadott a Krisztussal nekünk! Mindenünk megvan ahhoz, hogy ebben 
az életben áldott, boldog életet tudjunk élni, hogy be legyenek töltve a szükségeink. Isten nem 
azt ígérte, hogy milliomos leszel, hanem azt, hogy a szükségeid be lesznek töltve és annál is 
feljebb, amint kérjük vagy elgondoljuk. Ez az ígéret ott van és meg kell ragadni! De aki nem 
hisz benne, az hogyan ragadja meg?  

Filemon 1,6. 
6. Hogy a te hitedben való közösség hathatós legyen a Krisztus ügyében, minden ben-

ned lévő jónak megismerése által.  
Ez azt jelenti, hogy Isten elhelyezte bennünk az erejét, és az Ő isteni ereje mindennel 

megajándékozott bennünket. Ha a 2Péterre lapozzunk, ott még érthetőbb. 
2Péter 1,1. 
1. Simon Péter, Jézus Krisztus szolgája és apostola, azoknak, akik velünk egyenlő 

drága hitet nyertek a mi Istenünk, és Üdvözítőnk: Jézus Krisztus megigazítása által, 
Péter apostol azt mondja, hogy te, aki ezt most olvasod, aki a Krisztusban vagy, vele 

egyenlő drága hitet nyertél a Krisztus Jézusban. Az a hit, amire szükséged van, az már ott van 
benned! Az emberek mindig kívülről várják a megoldást. Isten odaadott már nekünk mindent, 
Isten elhelyezett bennünk mindent. Ott van bennünk Isten ereje! Többféle módon lehet 
meggyógyulni, a Szent Szellem ereje által, kézrátételes imádság által, zsebkendők által, 
közbenjáró imádság által. Sok-sok módja van, és sok mindent látunk a Bibliában. Lehet, hogy 
az egyiknek ez működik, a másiknak az működik, ahova oda tudod tenni a hitedet, ez nagyon 
fontos. Amikor imádkozunk valakiért, és sokszor magam is beleesek abba a csapdába, hogy 
nem kérdezem meg, hogy ő miben hisz, pedig lehet, hogy fontos lenne, sokat segítene. Lehet, 
hogy azt gondolod, hogy már olvassuk huszonvalahány éve a Bibliát és azt hisszük, hogy ezt 
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már mindenki tudja, ami neked magától értetődően természetes. Nem, mert lehet, hogy valaki 
most kezdi a hit első lépéseit, és amit prédikálok, lehet, hogy el se hiszi, mert még sohasem 
hallott róla és nem érti, hogy miről beszélek. Ilyenkor lemegyünk az ő hitszintjére és az ő 
hitén imádkozunk.  

Nagyon tetszett az egyik történet, amit egyszer olvastam. Bement a szolgáló a kórházba és 
mondta a betegnek, hogy imádkozunk érted és Isten meggyógyít, de az égvilágon. Azt mond-
ta, figyelj ide, egy kérdésem lenne hozzád, hiszed-e azt, hogy Isten meg tud téged gyógyítani? 
Ezt általában hiszik, ő egy hagyományos gyülekezetbe járt. Azt mondta, hogy persze, hogy 
hiszem, Isten mindent meg tud tenni! Jó, akkor hiszel-e az ima erejében, hogy ha imád-
kozunk, akkor Isten meghallgat? Igen, lehet, hogy meghallgat! Akkor figyelj ide, ha én most 
imádkozom veled, tudunk-e közösen hinni abban, hogy holnapra egy picit jobban leszel? 
Abban tudok hinni! Jó, akkor imádkozunk, hogy legyél egy picit jobban holnapra! Imádkoz-
tak és tényleg, másnapra jobban lett. Akkor most megint imádkozunk, tudsz-e hinni abban, 
hogy holnapra még jobban leszel? Persze, most is jobban lettem, akkor imádkozzunk és 
holnapra még jobban leszek! Ilyen szép csöpögtetős módszerrel ugyan, mert bent volt nála 
ötször, hatszor, ahogy leírja, de gyógyultan jött ki a kórházból. Nem tudjuk megerőszakolni a 
másikat, nem hihetünk a másik helyett. Ő lehet, hogy teljesen másban hisz, és úgy teljesen 
lerombolja a te imádat. Ezt most nem rosszból mondom, hogy aztán ráfogjuk Istenre! Olyan 
magyarázatokat adunk, hogy Isten nem akar mindig mindenkit meggyógyítani, Isten azt 
akarja, hogy meghaljon. Az a magyarázat teljesen kiütött, amikor azt mondta valaki, hogy 
amikor beteg, akkor van legközelebb lelkileg Istenhez, aztán lehet, Isten azt akarta, hogy pont 
akkor vigye el. Mondom, Atyám, bocsáss meg nekem azért, amit gondoltam! Nem bántani 
akarok senkit, tényleg, de láthatjuk, mennyire hiány van a világosságban.  

Ezt a világosságot Istentől kapjuk meg. Isten soha nem volt olyan közel hozzád, mint most, 
mert ott él benned. De azt mondják, hogy én mit érzek, meg hogyan érzek, meg nem érzem 
magamban az erőt. Nem! Van, hogy sokszor imádkozunk, volt, hogy sokszor magamban sem 
éreztem erőt, jobb lett volna, ha értem imádkoznak, de akkor is imádkoztunk és Isten 
meggyógyította az embereket. A hit nem az, hogy mit látok, mit érzek. Ez a probléma ezzel, 
hogy Jézus is azt mondta, hogy ha nem láttok csodákat és jeleket, akkor nem hisztek. Nem 
kell látni, el kell hinni! Majd, ha hisszük, akkor meg fogjuk látni. Ezért mondta Tamásnak, 
hogy boldog vagy, mert láttál és hiszel, de boldogok, akik nem látnak, és mégis hisznek. Ez a 
csodálatos, hogy te hihetsz Isten ígéretében. Ő még soha senkit nem csapott be!  

Előfordulhat, hogy hónapokig kell megállni a hitedben. Lehet, hogy imádkoznak érted és 
másnapra rosszabb lesz a helyzet, nézd meg azt az epilepsziás fiút, Jézus imádkozott érte, 
aztán mindjárt rájött a roham. Most elszaladhatott volna mindenki onnan, hogy nem működik 
ez a dolog, sőt még rosszabb lett minden. Igen, lehet, hogy rosszabbnak tűnik a helyzet, de 
már valamilyen irányba megmozdult. Az imának van hatása! Igenis tessék megállni a hitben! 
Mit mond Jakab apostol?  

Jakab 1,2‒7. 
2. Teljes örömnek tartsátok atyámfiai, mikor különféle kísértésekbe estek, 
3. Tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez. 
Mi történik akkor, amikor kitartunk? Akkor van a sírás-rívás, fogak csikorgatása. Az, amit 

az ember nem szeret, mert meg vagy próbálva és ellen kell állnod. 
4. A kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek, 

semmiben hiányt ne szenvedjetek. 
Mikor kell megállni? Amikor a legrosszabb a helyzet. Tényleg meg kell állni! Nem mon-

dom, hogy könnyű és azt sem mondom, hogy nekem mindig sikerül. De akkor is meg kell 
állni! Tudom, hogy ti ebben jobbak vagytok.  

 5. Ha pedig valakinek közületek nincs bölcsessége, kérjen Istentől, aki mindenkinek 
készségesen és szemrehányás nélkül ad; és megadatik néki. 
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Tudnod kell, hogy Isten bölcsessége is benned van, mert odaadott neked mindent. A böl-
csesség Szelleme is bennünk van, mert a Szent Szellem a bölcsesség Szelleme. Mielőtt 
megkérdezed az okos ismerősödet vagy az okos szakértőt, meg kellene kérdezni Istent. Lehet, 
hogy majd az okos szakértőn keresztül válaszol, de meg kell kérdezni Istent. Ott van bennünk 
a bölcsesség Szelleme! Ha rosszul döntünk, akkor a rossz döntéseink tönkretehetnek bennün-
ket, akár egy életre is vagy legalábbis igen komoly okozhatnak az életünkben. Nagyon fontos, 
hogy jó döntéseket hozzunk. Azt mondja, hogy kérje Istentől, aki mindenkinek adja. Te benne 
vagy a mindenkiben? Igen! Készségesen, szemrehányás nélkül ad, ezért megadatik néki. Isten 
nem veti a szemedre és nem mondja, hogy milyen ostoba vagy. Nem, Isten odaadja neked! 
Amit kérsz, odaadja! 

6. De kérje hittel, semmit sem kételkedvén: mert aki kételkedik, hasonlatos a tenger 
habjához, amelyet a szél hajt és ide s tova hány. 

7. Mert ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól; 
Ez egy elég kemény kijelentés és egy elég világos kijelentés! Kérje hittel! Hányszor van 

az, hogy imádkozunk valakiért és nem látunk semmilyen eredményt? Attól még az Ige igaz. 
Nagyon sokszor fordult elő, hogy hónapok múlva kaptunk jelentést. Legtöbbször sajnos soha, 
azt se tudjuk, hogy mi történt. De elmentünk valahova, imádkoztunk emberekért és nem 
mindig láttuk ott azonnal az eredményt. Jó dolog, amikor látjuk az embereket meggyógyulni, 
elmúlnak a fájdalmak, gerincproblémák megszűnnek, stb. De van, amikor nem látunk semmit. 
De az Ige akkor is működik, mert Isten ereje ott van benned és ott munkálkodik mindaddig, 
amíg Őt le nem állítod. Amíg a hitetlenséggel le nem állítjuk. Menjünk vissza a 2Péterhez, 
nézzük meg, hogy miért nincs úgy, ahogy az elején felsoroltam. 

2Péter 1,3. 
3. Mivelhogy az Ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és az 

istenfélelemre való; az Ő megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmá-
val elhívott, 

Mit mond az Írás? Az Ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket. A Szent Szellem 
ereje ott van benned. Minden, amire szükséged van, ott van benned. Megajándékozott, aján-
dék, ami az életre és az istenfélelemre való. Az egész életedre és az Istennel való kapcso-
latodra is vonatkozik mindez. Dicsőség az Úrnak! Hogyan? Az Ő megismerése által! Sem-
milyen igazság nem használ neked semmit, ha nem ismered meg. Hány embernek van igaza 
és hány embernek van joga valamihez? De ha nem ismeri a jogát, ha nem él vele, és ha nem 
érvényesíti a jogát, akkor mit számít az, hogy őt megilletné valami? Van egy ellenség, aki 
tévtanítások, hazugságok által vissza akarja tőled tartani és nem akarja, hogy az az erő, amit 
Isten beléd helyezett, fel tudjon szabadulni. Ezt a gonosz teszi és neked a sarkadra kell állnod! 
Mindegy, hogy mit érzel, lehet, hogy éppen rosszul érzed magad, de Isten ereje akkor is ott 
van benned, és Isten akkor is képes arra, hogy megszabadítson! Lehet, hogy meg kell har-
colnod a hit szép harcát, lehet, hogy fogsz küzdeni két hétig, de azonnal is meggyógyulhatsz. 
Nem tudom, hogy ez mikor, miért, hogyan történik, mert ezt egyedül Isten tudja. De azt a 
szemenszedett hazugságot, hogy Isten nem akar meggyógyítani, azt soha ne fogadd el! Az 
hazugság! Az mindegy, hogy ki mondja. Ez a pokolból kiköpött tanítás, aki ilyet tanít, hogy 
Isten néha akarja, néha nem akarja, mert minden csak Isten akarata szerint történik. Bár 
igazad lenne! De Isten az Ő akaratát kin keresztül tudja érvényesíteni itt a földön? Rajtad 
keresztül! Ezt kell megérteni, hogy téged nem lehet kihagyni! Isten nem terrorista, már 
bocsánat, hogy ilyet mondok, hogy téged terrorizál és rád erőlteti. Ha nem kell az áldásom, 
akkor nem kell! Fiam, a te szavad, a te választásod, de én neked adtam, én megszereztem! Ha 
elfogadod, ha hajlandó vagy használni, akkor a tied, és fogod látni az eredményét. Ezért 
akarja Isten, hogy növekedjünk, időt töltsünk vele, hallgassuk az Ő Igéjét.  

Példabeszédek 18,21. 
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21. Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, és amiképpen ki-ki szeret az-
zal élni, úgy eszi annak gyümölcsét. 

 Múlt alkalommal is elhangzott ez az Ige, és ez tényleg így van. Ne a halál szavait szóljad, 
ne a félelem szavait szóljad, még akkor sem, ha látjuk a félelmet, nem kell mindig mindenre 
azonnal reagálni. Az ördög, a gonosz a félelemmel manipulál. Neki ez az eszköze, a félelem 
és a hazugság, hogy megtévesszen, átverjen, becsapjon, hogy egy hazugságban higgyél. Az 
első emberpár, Ádám és Éva is a hazugság miatt buktak el. Ebben a világban a hazugságból 
van bőséggel. Nem baj, hogy megnézed a híreket, de nem kell elfogadni, mert nyomják és 
táplálják a félelmet. Mert ezt a vírust most elkapod, most aztán biztos neked véged, neked 
annyi! Emberek vannak, akik most otthon ülnek, és nem mernek az utcára menni. Bocsássa 
meg az Úr, én nem megítélni akarom őket, de tudod, mi a hited? Amivel táplálod magad. 
Amit eszel, azzá leszel, még a világban is van egy ilyen mondás. Ha szeméttel táplálod 
magad, akkor meg fog látszani az eredménye. Ugyanígy van ez szellemi értelemben is. A jó 
dolgokat vedd magadhoz, Isten ígéretét ragadd meg, amit Isten mondott neked és meg tudsz 
állni ebben a világban! Ez nem azt jelenti, hogy felelőtlen legyél, nem erről van szó, de Isten 
megvédelmez téged.  

A kérdés, amire a választ kerestük a mai napon, hogy nem csak Istenen múlik. Hiszem, 
hogy talán egy kicsit nagyobb világosság lett mindannyiunknál, mert Isten Igéje világosság. A 
gyógyulás nem csak Istenen múlik, ott vagy te is. Dicsőség legyen Istennek!  

Most úgy fogunk imádkozni egyet, ahogy imádkoznunk kellene a gyógyulásért. Halleluja! 
A végére még a torkom is megjavult! Csak hinni kell, szólni kell az Igét és Isten Igéjében erő 
van. Isten Igéje, Isten ereje, ahogy a Római levélben van:  

Róma 1,16. 
16. Mert nem szégyenlem a Krisztus Evangéliumát; mert Istennek ereje az minden 

hívőnek üdvösségére, zsidónak először meg görögnek. 
Tudod-e, mit jelent itt az üdvösség? Itt a soteria szó szerepel a görögben. Elmondom, 

mielőtt imádkozunk, hogy ezzel a hittel imádkozz. A soteria azt jelenti, hogy üdvösség, 
szabadulás, megmenekülés, gyógyulás, megtartás, megmentés, épség, egészség, túlélés. Az 
épségben történő megérkezés, biztonság, oltalom, védelem, békesség. Ez van benne Isten 
Igéjében! Ha Isten Igéjét, Isten igazságát szóljuk, akkor ez fog történni. Most teszünk egy 
megvallást, imádkozunk együtt: Atyám, köszönöm, hogy hitem szerint már Krisztus sebeiben 
meggyógyítottál. Ugyanaz az erő itt él bennem, mely feltámasztotta Jézus Krisztust a halálból. 
Az élet és a halál a nyelv hatalmában van, ezért most halált szólok minden betegségre, ami a 
testemben van. Megátkozom és parancsolom, hogy minden hazug tünet távozzék el tőlem! 
Isten életét szólom és felszabadítom, amit Te már elhelyeztél bennem! A Te Igéd szerint 
gyógyultnak nevezem magam! Ámen!  

Halleluja! Dicsérjük az Urat! 
 
*A függőleges vonallal jelzett igeversek más fordításból származnak. 
A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik. 
 

 


