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A GYÓGYULÁS A MEGVÁLTÁS RÉSZE – GYÓGYULÁS 3.  
Fábián Attila élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

Budapest, 2022.09.18. 
 

A gyógyító kenet átadásának egyik nagyon fontos bibliai útja és módja a kézrátétel. Jézus is 
nagyon sok emberért imádkozott kézrátétellel, de ott a helyeden is mondhatod: „Igen, ez az enyém, 
elfogadom.” Bármi problémád van, bármi fájdalmad, bármilyen gondod, bajod, az nem nagyobb, 
mint Jézus neve, mint Jézus hatalma. Ahogy ebben a témában forgolódok most már hetek óta, és 
amióta ezt a tanítássorozatot elkezdtem a gyógyulásról, úgy érzékelem, hogy az ebben való hit, 
illetve az ezzel kapcsolatos mozdulásai Istennek számomra látványosabbak erőteljesebbek.  

Ma folytatni fogjuk a gyógyulásról szóló sorozatot, és mindjárt az elején lapozzatok a 2Mózesre! 
Az 1. verstől fogom felolvasni a 13-ig azokat az Igéket, amelyekre két héttel ezelőtt, amikor 
úrvacsoráztunk, nem volt már idő, mert ott az időérzékem egy kicsit cserbenhagyott, de most 
szeretném a fonalat felvenni, és onnan folytatni, ahol körülbelül abbahagytuk. Hogyha gyógyulásra 
van szükséged, bátorítalak téged, hogy ezeket a tanításokat hallgasd vissza, mert ezek a tanítások – 
még ha különálló részekként megállják is a helyüket –egymásra épülnek. Tehát van egy tudatosság 
abban, hogy hogyan jönnek ezek a tanítások elő, és azt szeretném kihozni ebből a sorozatból, amit 
az Úr akar belőle kihozni. Szeretném, ha maximálisan kiaknáznánk és mindazt elvennénk belőle, 
amit az Úr tartogat a számunkra ebből. Nagyon-nagyon sok tanítást, üzenetet, prédikációt 
hallhattatok az elmúlt tizenöt, húsz, harminc évben, akik régóta idejártok a gyógyulással 
kapcsolatban. Nagyon sokan meggyógyultatok. Nagyon sokaknak valóságos megértése van arról, 
hogy hogyan működik ez, és ezt nagyon jó látni. Ugyanakkor nyilvánvaló és egyértelmű, számomra 
legalábbis, hogy nagyon sok embernek problémája van azzal, hogyan is vegye el a gyógyulást. Mert 
hall róla és hall róla és újra és újra hall róla, és eltelik egy év, öt év, tíz év, húsz év, és nem nagyon 
van változás, pedig erőlködik, hogy hitben járjon. De egyszerűen valaminek meg kell változnia 
ahhoz, hogy megváltozzon a testünk állapota, vagy megváltozzon mindaz, ami körbevesz minket.  

Ezért úgy hiszem, hogy ezek a tanítások célzottan arra segítséget nyújtanak majd, hogy akik 
nagyon régóta halljátok a gyógyulással kapcsolatos igeverseket, bibliai alapelveket, ti is egy friss és 
új szemszögből megértést kapjatok. Hogy rádöbbenjetek arra és felismerjétek, hogy nem csupán 
arról van szó, hogy Isten akarja, hogy meggyógyulj, és hogy a gyógyulást elvedd a magad számára, 
hanem akarja, hogy te ezt a gyógyulást szolgáltasd mások felé. Ámen!  

Azt mondjátok néhányan, hogy „még nekem is problémám van, így másoknak hogyan segítsek?” 
Elmondok neked valamit, ami majd igazából akkor lesz mélyen kibontva, amikor ebben a témában, 
a hatalommal kapcsolatosan hallasz tanítást tőlem. Nekem sincs semmivel sem nagyobb hatalmam 
betegeket gyógyítani, vagy a betegekért imádkozni, mint neked. Nekem semmivel nincs több erőm 
erre, mint neked. Ugyanaz az erő, amely Jézus Krisztust feltámasztotta a halálból, a Szent Szellem 
maga, Ő benned él. Nem több erőre van szükséged, hanem arra, hogy jobban kiengedd azt 
magadból. Hogyan tud ez kiáradni belőled? Úgy, hogy megváltoztatod a gondolkodásmódodat, és 
elkezdesz úgy gondolkozni, ahogy Krisztus is gondolkozott. Neki nem volt ezzel problémája. Ő 
nem kérdezte meg magától, például a vaknak az esetében, vagy a leprásnak az esetében, hogy vajon 
képes vagyok én erre? Vajon meg tudom-e én ezt tenni? Vajon van nekem erre felhatalmazásom? 
Vajon az Atya akarja azt, hogy meggyógyuljon az illető?  

Vannak dolgok, amivel kapcsolatban nem kell megkérdezni Isten akaratát, mert Ő azt már neked 
elmondta. Sokszor az emberek azt várják, hogy Isten személyesen közöljön velük valamit, 
miközben Ő már küldött neked egy levelet. Olyan ez, mint amikor én írok neked egy üzenetet, egy 
papíron, vagy levélen vagy bárhogyan, átadom neked, vagy elpostázom neked, te elolvasod, hogy 
én mit akarok, mit szándékozok tenni, és utána felhívsz telefonon, hogy mit akarok én tőled? De hát 
könyörgöm, leírtam! Isten akaratával kapcsolatban, a gyógyulással kapcsolatban Ő küldött nekünk 
egy levelet. Nem kell megkérdeznünk, hogy mi az Ő akarata a gyógyulással kapcsolatban. Az Ő 
akarata az, hogy mindig, mindenkor, minden ember gyógyult legyen! Gyógyult legyen. Egészséges 



Krisztus Szeretete Egyház, XX. Budapest, Pesterzsébet, Török Flóris u. 76. – www.ksze.org 
 

 2 

legyen. Olyan szent egészségben járjon, hogy képes legyen a világban lévő betegeket gyógyítani. 
Tudom, igen, Jézus a gyógyító. Nem mi személyesen gyógyítunk. Nem vagyunk mi erre képesek, 
való igazság. Jézus mégis azt mondta a tanítványainak, menjetek, és gyógyítsátok a betegeket! 

Hadd mondjak itt egy érdekes dolgot el! A következő heteknek a témája lesz ez. Egy csomó 
helyen ennyi volt az utasítás az Apostolok cselekedeteiben. Jézus feltámadása után látjuk azt, hogy 
az apostolok minden beteget meggyógyítottak. Minden beteget! És látjuk azt, hogy aki Jézushoz 
odament, aki gyógyulást keresett, mindenkit meggyógyított. Sok helyen nincs ott, hogy azok az 
emberek, akik hisznek, és akik el tudják fogadni ezt, azokat meg tudjátok gyógyítani, és azokat 
pedig, akik majd nem hisznek és kételkednek, azokat nem tudjátok meggyógyítani. A hatalom a te 
kezedben van! Hatalmad van arra, hogy Jézus nevét használva, hatalmat gyakorolj az ellenség 
munkája felett a másik ember életében. A gyógyulás olyannyira a miénk, olyannyira nekünk adta 
azt Isten, mint amennyire nekünk adta a megváltásban, Jézus vérén keresztül az üdvösségünket. 
Semmivel sem kevésbé vagyunk meggyógyítva, mint ahogy meg vagyunk mosva a bűneinktől.  

Mindenki ismeri a János 3,16-ot. „Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát 
adta, hogy valaki hiszen Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” Nem vesszük 
figyelembe, de ott van előtte egy Ige, a 14-es, ami a gyógyulásról szól, és rengeteg újszövetségi, és 
rengeteg ószövetségi helyen is az üdvösség és a gyógyulás kéz a kézben jár. Együtt van, együtt jár, 
össze van kapcsolva. Ennek egy előképét fogjuk most megnézni a 2Mózesben, abban az 
igeszakaszban, amit mindannyian nagyon jól ismertek, vagy legalábbis sokat hallottatok róla, 
amikor is elrendelte a pászkát Isten, amikor a zsidók Egyiptomban voltak, az utolsó éjszakán, a 
kivonulás előtt. Olvasom az egész fejezetet a 13-as versig. Figyelj nagyon jól! 

2Mózes 12,1–13. 
1. Szólott pedig az Úr Mózesnek és Áronnak Egyiptom földjén, mondván: 
2. Ez a hónap legyen néktek a hónapok elseje; első legyen ez néktek az esztendő hónapjai között. 
3. Szóljatok Izrael egész gyülekezetének, mondván: E hónak tizedikén mindenki vegyen 

magának egy bárányt az atyáknak háza szerint, házanként egy bárányt. 
4. Ha a háznép kevés a bárányhoz, akkor a házához közel való szomszédjával együtt vegyen 

a lelkek száma szerint; kit-kit ételéhez képest számítsatok a bárányhoz. 
5. A bárány ép, hím, egyesztendős legyen; a juhok közül vagy a kecskék közül vegyétek. 
6. És legyen nálatok őrizet alatt e hónap tizennegyedik napjáig, és ölje meg Izrael községének 

egész gyülekezete estennen. 
7. És vegyenek a vérből, és azokban a házakban, ahol azt megeszik, hintsenek a két ajtófélre 

és a szemöldökfára. 
8. A húst pedig egyék meg azon éjjel, tűzön sütve, kovásztalan kenyérrel és keserű füvekkel 

egyék meg azt. 
9. Ne egyetek abból nyersen, vagy vízben főtten, hanem tűzön sütve, a fejét, lábszáraival és 

belsejével együtt. 
10. És ne hagyjatok belőle reggelre, vagy ami megmarad belőle reggelre, tűzzel égessétek meg. 
11. Ily módon egyétek azt meg: Derekaitokat felövezve, saruitok lábaitokon és pálcáitok 

kezetekben, és nagy sietséggel egyétek azt; mert az Úr pászkája az. 
12. Mert általmegyek Egyiptom földjén ezen éjszakán és megölök minden elsőszülöttet 

Egyiptom földjén, az embertől kezdve a baromig, és Egyiptom minden istene felett ítéletet 
tartok, én, az Úr.  

13. És a vér jelül lesz néktek a házakon, amelyekben ti lesztek, s meglátom a vért és elmegyek 
mellettetek és nem lesz rajtatok a csapás veszedelemre, mikor megverem Egyiptom földjét. 

Halleluja! Ez Isten Igéje.  
Nem keveset hallottatok már Jézus véréről. Nem kevésszer hallottátok már ezt a történetet és 

olvastátok is. Itt sokszor, nagyon erőteljesen és nagyon helyesen, és nagyon jól ki van hangsúlyozva 
Jézus vére. Itt a bárány vére előképe a mi Jézus Urunk vérének, amelyben van a mi üdvösségünk, 
amelyben van a mi védelmezőnk. Ha itt párhuzamot vonunk, akkor gyakorlatilag a csapás nem 
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közelít a lakhelyünkhöz, egy védelmet jelent ez, a világból való kivételt jelenti, az üdvösségre utal 
ez, tehát a vérrel kapcsolatos párhuzamot. Ezt itt nagyon jól látjuk, értjük, tudjuk, szeretjük, 
elfogadjuk, és igen és ámen. 

De nem csak erről van benne szó. Sokkal kevesebb szó hangzik el a bárány testéről, legalábbis a 
köreinkben vagy talán a világban vagy az egyházakban, és én most erre szeretnék fókuszálni. Mert 
itt, ebben a történetben nemcsak a vérnek, Jézus vérének az előképe van benne, hanem ebben benne 
van a gyógyulás előképe is, csak ezt meg kell látnunk. Erről szeretnék ma nektek beszélni, hogy itt 
is, meg az Ószövetségben még nagyon sok más helyen is, rengeteg helyen ugyanúgy, ahogy Jézus 
vérével való megváltásunknak az előképe szerepel, ugyanúgy mellette ott van a testünk gyógyulása 
is Jézus Krisztusban. Ugyanannyira, amennyire meg lettél váltva a bűneidtől, ugyanannyira meg lett 
gyógyítva mindened, ugyanúgy, ugyanannyira, semmivel sem kevésbé. Tehát a vért kenjétek – utasít 
az Ige – az ajtófélfára és a szemöldökfára, a húst pedig süssétek meg és egyétek meg. A húst süssétek 
meg és egyétek meg!  

11-es verset olvasom:  
2Mózes 12,11. 
11. Ily módon egyétek azt meg: Derekaitokat felövezve, saruitok lábaitokon és pálcáitok 

kezetekben, és nagy sietséggel egyétek azt; mert az Úr pászkája az. 
Miért kellett ezt így tenniük? Miért kellett útra készen állniuk? Ha valaki felöltözik, fölveszi a 

cipőjét, derekára övet tesz, kezébe veszi a pálcát, hogy indul, az valaminek az előkészülete, a 
felkészülése. Minek? Annak, hogy elindul valahova. De figyelj! Itt mindez mikor és hol és hogyan, 
milyen körülmények között történik? Éjszaka, éjjel, mégpedig úgy, hogy már előtte láttak a 
szemükkel kilenc súlyos csapást Egyiptomon. Úgy, hogy gyakorlatilag nem volt látható esély és 
lehetőség arra, hogy megszabadulnak Egyiptomból, de mégis készülniük kellett arra, hogy 
induljanak valahova, mert az Úr azt mondta, hogy kihozlak benneteket Egyiptom földjéről, 
készüljetek! – de minden fizikai, minden látható, minden kézzel fogható dolog, az ellenkezőjét 
bizonyította. Nem tudom pontosan, mennyi idő telt el az első csapás, és a kilencedik, illetve a 
tizedik estéjéig, mennyi idő, de újra és újra ott lett volna a lehetőség, hogy a fáraó azt mondja, hogy 
„jól van, menjetek most már innen!” De nem, a fáraó megkeményítette a szívét és nekik ott kellett 
maradniuk, és ahelyett, hogy nekik jobbra fordult volna a helyzetük, egyre csak rosszabb lett. Ebben 
a mentális állapotban, ebben az érzelmi letargiában, hogy csak szenvedünk, és szenvedünk, és 
kínlódunk, itt mondja Isten nekik azt, hogy vegyetek egy bárányt, ott vannak az utasítások, és a 
vérrel kapcsolatos dolgokat már elmondta. A bárány testével kapcsolatban pedig azt mondta, hogy 
süssétek meg és egyétek. Hogyan egyétek meg? Úgy, hogy készültök arra, éjjel, hogy elindultok 
valahova. Értitek az összefüggést? Olvasom még egyszer a 11-es verset: 

2Mózes 12,11. 
11. Ily módon egyétek azt meg: Derekaitokat felövezve, saruitok lábaitokon és pálcáitok 

kezetekben, és nagy sietséggel egyétek azt; mert az Úr pászkája az. 
Négyszáz éve ott voltak már Egyiptomban. Négyszáz éve! Nem volt elképzelésük arról, milyen a 

szabadság, milyen a szabad élet. Nem tudta nekik az apu, az anyu elmesélni azt, hogy mi szabadok 
voltunk, és hát ilyen, meg ilyen volt szabadon, talán majd te is ezt megéred, fiam, mert a szülők is már 
rabszolgának születtek. Már a nagyszülők is rabszolgának születtek. Generációk óta benne voltak 
egy elnyomásban, generációk óta benne voltak egy súlyos letargiában, egy olyan nemzeti gyászban, 
amikor még a nemzeti egybetartozás érzése sem volt meg, mert nem voltak nép igazából. 
Elhagyatottan, senki nem figyel rájuk, imádkoztak és fölkiáltottak az Úrhoz, aztán persze jön 
Mózes, de minden körülmény az ellen van, hogy ők innen megszabadulnak, és ez generációk óta 
így volt. 12-es, 13-as vers:  

2Mózes 12,12–13. 
12. Mert általmegyek Egyiptom földén ezen éjszakán és megölök minden elsőszülöttet Egyiptom 

földén, az embertől kezdve a baromig, és Egyiptom minden istene felett ítéletet tartok, én, az Úr.  
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13. És a vér jelül lesz néktek a házakon, amelyekben ti lesztek, s meglátom a vért és elmegyek 
mellettetek és nem lesz rajtatok a csapás veszedelemre, mikor megverem Egyiptom földét. 

Ugye, látod itt a Bárány vérét, mint előképet? Jézus a mi védelmezőnk, az Ő vére szabadított 
meg bennünket az ítélettől, a bűneink miatti ítélettől és csapástól, s felteszed a kérdést, hogy jól van, 
ezt értem, de hol van itt a gyógyulás? Hol van itt a gyógyulás? Na, most lapozzatok a Zsoltárokra, a 105. 
fejezetre és meg fogod látni, hogy mennyire, de mennyire nagyon itt van a gyógyulás! Sokszor azért 
nem látjuk meg az elrejtett kincseket, mert nem ásunk elég mélyre, azaz nem elmélkedünk, nem 
gondolkodunk rajta, nem helyezzük egy kicsit magunkat bele abba a történetbe, és nem gondoljuk 
végig, hogy igazából miben és hogyan éltek ők ott.  

A 105. zsoltárban a 23-as verstől fogom olvasni, nagyon ismerősek lesznek ezek az igeversek. 
Egy hosszú részt olvasok újra, és hangsúlyozom, nem kell, hogy rohanjunk, siessünk sehova, nagyon 
szépen el van itt mondva az, amiről ma szó van.  

Zsoltárok 105,23–37. 
23. És beméne Izráel Egyiptomba, s Jákób a Khám földén zsellérkedék.  
24. És igen megszaporítá az Ő népét, és erősebbé tevé elnyomóinál.  
25. Elváltoztatá azoknak szívét, hogy gyűlöljék az Ő népét, és álnokul cselekedjenek az Ő 

szolgáival.  
26. Elküldte Mózest, az Ő szolgáját, és Áront, akit választott.  
27. Elvégezék azok között az Ő jeleit, és a csodákat a Khám földén.  
28. Sötétséget bocsátott és elsötétítette azt, és azok nem engedetlenkedtek az Ő rendeleteinek.  
29. Vizeiket vérré változtatá, és megölé az ő halaikat.  
30. Földjük békáktól hemzsegett, még a királyuk termeiben is.  
31. Szólt, és támadának legyek és szúnyogok minden ő határukon.  
32. Adott nékik eső gyanánt jégesőt, és lángoló tüzet a földjükre.  
33. És elvevé szőlőjüket és fügefájukat, és széttördelé határuknak élő fáit.  
34. Szólt és támada sáska, és megszámlálhatatlan cserebogár.  
35. És megemészte minden növényt az ő földjükön, és az ő szántóföldjüknek gyümölcsét 

megemészté.  
36. És megöle minden elsőszülöttet földjükön, minden erejüknek zsengéjét. 
Itt a tíz csapásról olvasunk bizonyos részleteséggel, de képzeld el a zsidó rabszolgákat, ott élnek, 

ahogy a Biblia elmondja, több száz éven keresztül, és semmijük nem volt. Extra munkát kellett 
végezniük, plusz munkákat róttak rájuk, nem kaptak rendesen ételt, nem kaptak rendesen italt, nem 
kaptak rendesen ellátást, alultápláltak voltak, fizikai többletmunkát kellett végezniük. Úgy bántak 
velük, mint az állatokkal, már a nagyapáik, a dédapáik is ebben éltek, rabszolgák voltak négy 
évszázadon keresztül.  

Amikor veled is így bánnak, vagy egy közöséggel így bánnak, amikor ilyen magalázó fizikai, 
lelki elnyomásban vannak az emberek úgy, hogy nincsen szociális háló, nincsen egészségügyi 
ellátás, nincsen lehetőség arra, hogy hívjuk az orvost, hogy bevegyünk egy gyógyszert. Vajon 
mennyi beteg volt közöttük? Mind kicsattantak az egészségtől? Gondoljunk bele, közel kétmillió ember, 
vagy annál is több jött ki Egyiptomból. Mind egészséges volt? Azt mondom, hogy nem. Ilyen 
körülmények között bizonyára némelyiknek beverték az orrát, némelyiknek eltörték a bordáját, 
némelyiknek a lába sánta volt, némelyiknek ilyen gondja volt, némelyiknek olyan gondja volt, 
mindenféle fizikai és lelki okok miatt. Ezt joggal feltételezhetjük. Mutass nekem egy közösséget, 
akár ma, egy sokkal kisebb közösséget, tíz, húsz, ötven fős közösséget, ahol nincsenek betegek! 
Pedig mi sokkal jobb körülmények között élünk, ők pedig párezer évvel ezelőtt ilyen elnyomásban, 
alultápláltságban vannak, és addig ütik, míg össze nem esik a tűző napon. Voltak betegek közöttük? 
Válaszolj! Vagy azt gondolod, hogy nem? De bizony, betegek voltak, sokan betegek voltak! De a 
105-ös zsoltárban mit olvasunk? 

37. És kihozá őket ezüsttel és arannyal, és nemzetségeikben nem volt egy beteg sem.  
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„És nemzetségeikben nem volt egy beteg sem.” Amikor kijöttek Egyiptom földjéről, kivonultak, nem 
volt közöttük egy beteg sem! Két-három millió emberről beszélünk! Nem volt közöttük egy beteg sem. 
Hogyan lehetséges ez? Hogyan lehetséges ez? Mikor az előbb megállapítottuk, hogy ilyen körülmények 
között nem kicsattanó egészségben van az embernek a szervezete és teste. Hogyan lehetséges ez? 
Egyszerűen: meggyógyultak! Amikor kijöttek Egyiptomból, a zsidók meggyógyultak. Halleluja!  

Látod-e itt azt, hogy Jézus vérén keresztül ott van a védelmünk, a megváltásunk, az üdvösségünk. A 
Bárány testén keresztül pedig ott van a gyógyulásunk, mert ha az előképben ott van, hiszen minden 
Jézusra mutat, ha az előképben ott van, hogy mind meggyógyultak, akkor a valódiban, az igaziban, az 
eredetiben, Jézus Krisztusban még inkább jelen van a gyógyulás. Halleluja! Azt hittem, hogy sokkal 
lelkesebbek lesztek! Vagy nem benned van a hiba, hanem bennem, mert biztos nem jól magyaráztam. 
Látod-e itt ezt? Látod itt már a gyógyulást? Amikor kijöttek Egyiptomból mind meggyógyultak. Az az 
igazság, hogy nem csak a gyógyulás van itt ebben benne, hanem még a gyarapodás is.  

Zsoltárok 105,37. 
37. És kihozá őket ezüsttel és arannyal, és nemzetségeikben nem volt egy beteg sem. 
Ugyanígy, ha a mai témánk a gyarapodás lenne, nem a gyógyulás, akkor erre hegyeztem volna ki. 

Vajon milyen tulajdonuk volt nekik ott rabszolgaként? Vajon mit birtokoltak, milyen vagyonuk volt? 
Milyen lehetőségeik voltak? Milyen kincseik voltak? Mit tudtak maguknak összegyűjteni rabszolgaként, 
amit örökségbe tudtak volna a gyerekeiknek hagyni? Semmit!  

És hogyan jöttek ki? Gazdagon! Tele ezüsttel és arannyal! Gyönyörűen ez is le van írva az 
Igében, de nem ez a mai témánk. Tehát mindazoknak a kedves testvéreinknek, akik a gyógyulás 
ellen vannak, akik a Jézus Krisztusban való bőség ellen vannak, engedjétek meg, hogy Isten Igéje 
legyen hatással rátok! Ne pedig a tradíciós, meg a felekezeti tanítások, meg a saját elmebeli 
gondolatok. Isten Igéje akkor is igazság és igazság is marad, ha valaki nem ért vele egyet, de sokkal 
jobb alávetni magunkat Isten Igéjének. Ugyanannyira áldott és gazdag vagy, mint amennyire Jézus 
vérében meg vagy mosva. És ugyanennyire meg is vagy gyógyulva Jézus Krisztusban. Bizony!  

Valami nagyon-nagyon csodálatos dolognak kellett történnie a páskabáránnyal kapcsolatban. Az 
előkép itt ábrázolja azt a dolgot, ami majd elkövetkezik. Ki a bárány? Ki Istennek a báránya? Jézus 
Istennek a báránya! Ennek a báránynak, a 2Mózes 12-ben nagyon szépen le volt írva, hogy ép, hím, 
mindenféle bajtól mentes, tiszta kellett, hogy legyen, egészségesnek kellett lennie. Jézus előképe ez. 
Az Ő vére, a bárány vére képes volt arra, hogy a pusztító, a sátán ezt észrevegye, hogy ne menjen 
be oda a zsidóknak a lakhelyébe és ott ne haljanak meg az elsőszülöttek.  

Jézus vére által te meg vagy mosva! Jézus vére által neked örök életed van. Jézus Krisztusban 
ugyanígy, ugyanilyen mértékben, ugyanilyen erővel jelen van a gyógyulás! Ez Ugyanannyira a tied a 
szent egészség, mint az, hogy meg vagy mosva a bárány vérével és eltöröltettek a bűneid. Halleluja!  

Ha gyógyulás van az előképben, akkor kell lennie az igaziban is gyógyulásnak. Halleluja! Van-e 
menekülés a pusztulástól Jézus Krisztusban? Van-e menekülés a betegségektől Jézus Krisztusban? 
Gondolkodjunk ezen egy picit! Ha a zsidók az előképben, az árnyékban megkapták ezt és meggyógyultak, 
akkor nekünk vajon kevesebb jut? Vajon nekünk kevesebb jut egy jobb szövetségben, egy 
teljességben, amikor eljött az igazi? Nem!  

Jézus kereszten elvégzett munkája lényegesen többet foglal magába az „egyszerű 
bűnbocsánatnál”. Az is nagyon fontos, sőt a legfontosabb, hogy a bűneink eltörlését nyerjük és 
újjászülessünk. Ez az alap! És ha fontossági sorrendet kellene felállítani, hogy mi a fontosabb, az 
újjászületés vagy a test gyógyulása, én határozottan, nyugodt lelkiismerettel mondom, hogy sokkal 
fontosabb újjászületni, mint a testben meggyógyulni. Sokkal fontosabb!  

De Istentől mi a teljességet megkaptuk! Akkor miért ne ragaszkodnánk a jogainkhoz, a teljességhez? 
Miért mondanánk le arról, amit Ő megszerzett nekünk? Miért mondanánk le arról, amiért Ő szenvedett, 
amit Ő nekünk adott, amivel kapcsolatban Ő akarja, hogy a miénk legyen? Ő akarja látni a te életedet, 
a testedet teljesen helyreállítva és teljesen gyógyultan! Amikor kifizette a bűneink árát, akkor 
kifizette a gyógyulásunknak az árát is. Hallottál már erről? Igen? Ki az, aki nem hallott erről még? 
Mindenki hallott erről! Gondolkozunk ezen? Elmélkedünk ezen?  
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Sokaknál, ahogy a múltkori alkalomkor is mondtam, itt a probléma, hogy van információ, újra és újra és 
újra jönnek az információk a fejbe, csak igazából nem elmélkedünk rajta és nem bontjuk azt ki. Az elménkben, 
a polcon ott nő, már majdnem leszakad a polc az agyunkban, olyan sok minden információ van rajta, de csak 
az válik élővé a számunkra, amit megcselekszünk.  

Ha a bűn el van téve az útból, akkor a következményei is el vannak téve az útból. A Biblia határozottan, 
világosan, egyértelműen tanít arról, hogy a betegség a bűnbeesés következménye, mert betegséget Isten nem 
teremtett az eredeti teremtésben. Ádám és Éva nem volt se torzszülött, se félszemű, se gyengénlátó, se sánta, 
se daganatos. Semmilyen hiányosság, fogyatékosság nem volt bennük. Tökéletesek voltak! Amikor bejött 
a bűn a világra az ellenszegülés által, a bűn következménye lett az, hogy átok alá került az egész 
föld, és így a betegség teret tudott nyerni magának. Ezért kellett Istennek foglalkoznia a bűn 
problémájával. Ez volt a legfontosabb, hogy azt a bűnt, amely Istent és embert elválasztotta, eltegye 
az útból. 

 De amikor elteszel valamit az útból, akkor elteszed az útból annak a következményeit is. Ha én a 
színpadról lepakolnék innen minden hangszert és kivinném az épületen kívülre, akkor nem lenne zene. 
Ugye? Mert a hangszereknek a következménye az, hogy zene van és van erre lehetőség. Ha a 
méhecskéket eltüntettem a földről, akkor nem lesz méz. Ugye? Mert a méhecskének a következménye 
a méz. Te nem tudsz mézet csinálni. A tehenek sem tudna mézet csinálni. A hangyák sem tudnak 
mézet csinálni. Ha elteszem a fő dolgot az útból, akkor elteszek mindent, amit az magával vonzott. 
A következményeit is. Ha nincs az istállóban állat, ha nincs az istállóban ló, tehén, disznó vagy 
bármi, akkor nem lesz istállószag, nem lesz trágya és nem lesz büdös, mert nincs állat, hogy azt 
létrehozza. Ugye? Ilyen példát sokat tudnék mondani, de ott van az Igében, hogy Isten a bűnnel 
foglalkozott. Nem azokkal a bűnökkel, amiket az ember megcselekedett, hanem azt, ami egy 
szellemi dolog, odaszegezte a keresztfára. Amikor ezt odaszegezte a keresztfára és elvitte és 
eltörölte a te életedből, akkor eltörölte azzal együtt a következményeit is. 

 A betegség pedig a bűn következménye! Nem feltétlenül a te fizikailag elkövetett bűnödnek a 
következménye, hanem azért van itt a földön, mert a sátán csalárdsága miatt be tudott ide jönni. Ha el 
tudod fogadni azt, hogy Jézus sebeivel meggyógyultál, akkor könnyedén el tudod fogadni azt is, hogy 
bűneidnek a bocsánatát elnyerted. És fordítva is, ha el tudod fogadni azt, hogy a bűneid eltörlését 
nyerted, akkor képes vagy arra, hogy elfogadd, hogy az Ő sebeivel meggyógyultál. Képes vagy rá!  

Ha újjászülettél, ha elfogadtad Jézust és Uradnak vallottad, befogadtad Őt a szívedbe és képes 
voltál ezt hinni, akkor könnyedén képes vagy abban is hinni, hogy Jézus sebeiben meggyógyultál. 
Mi kell ehhez? Helyesen kell látni, összhangban kell lenned az Igével! Az Igének kell lennie a 
legfelsőbb tekintélynek az életedben és nincs az, hogy de ez, meg de az, meg ha így, meg ha úgy, 
meg a másik mit mondott.  

Miért azt érzed, hogy megbocsáttattak a bűneid? Nem mindig érzékeled azt a békességet. Hogy 
Isten szeret téged, azt mindig érzed? Sokszor igen valóságosan érezzük, de hit által fogadjuk el, 
hogy eltöröltettek a bűneink és nincs most már semmi, ami közém és Isten közé állna. Nincs most 
már semmi, ami elválaszthat engem Tőle. Én most már az Ő gyermeke vagyok! Ezt érzed? Sokszor 
ezt hinned kell, mert nem érzed.  

Hitben állunk, nem érzésekben. Van, amikor úgy érezzük, hogy madarat lehet velünk fogatni. A 
gyógyulással kapcsolatban ugyanez a helyzet. Hiszed, hogy Isten Igéje igazság! Ugyanannyira, amennyire 
eltöröltettek a bűneim, ugyanannyira Jézus sebeiben meggyógyultam. Ez az enyém! Így gondolkozom, így 
beszélek, ez a mentalitásom, ez a hozzáállásom, ez az egész attitűdöm. Mert amikor nem így van ez, amikor 
ez nem itat át téged, akkor a láthatók, az érzékelhetők, a körülmények, a fájdalmak, az orvosnak a 
jelentése olyan hatást vált ki belőled, mint amilyen hatást kiváltott a zsidókból a pusztai vándorlás alatt 
mindez. Mert mind meggyógyultak, aztán amikor a pusztában vándoroltak, egy csomóan 
megbetegedtek, és nem arra néztek, hogy amikor kijöttünk Egyiptomból, Isten meggyógyított 
minket, akkor most is lehetséges nekünk gyógyulásban élni! Hanem nyafogtak, panaszkodtak, 
zúgolódtak, Istent hibáztatták. Miért? Mert nem jól gondolkodtak.  
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Nekünk, akik újszövetségi hívők vagyunk, sokkal-sokkal több adatott, mint nekik. Ők nem 
tudtak Istenről annyit, mint amit mi tudunk. Mi sokkal többet tudunk Istenről és az Ő jelleméről, 
működéséről, az Ő természetéről, mint amit ők. Mert Jézus Krisztusban jelentetett ki az Atya Isten! Mert 
Jézus Krisztus volt az, aki bemutatta, aki nyilvánvalóvá tette, aki eljött és azt mutatta meg, hogy milyen 
az Atya, milyen az Atyának a szíve.  

Amikor betegségekkel, beteg emberekkel találkozott, nagyon sok helyen olvasod, hogy 
könyörületességre indult, szánalomra indult. Ez nem egy olyan lesajnálkozó, „ó te szerencsétlen 
nyomorult” sajnálkozás volt. Hanem olyan együttérző, a saját jelleméből fakadó isteni tulajdonság volt, ami 
arra indította Jézust, hogy jót cselekedjen és meggyógyítsa a betegeket. Mert tudta, hogy betegeket 
gyógyítani jó. Betegeket gyógyítani nem rossz dolog! Betegeket gyógyítani jó dolog! Akkor is, ha 
vannak közösségek, akik azt mondják, hogy nehogy imádkozz valakiért és nehogy rátedd a kezed, 
mert az ördögtől van az, hogy meggyógyul! Ez egy hazugság! Jézus a gyógyító! Jézus Krisztusban 
van minden áldás! Őáltala van az üdvösség és Őáltala van a gyógyulás is! 

A megváltásunk hármas, Őáltala van az anyagi értelemben vett gyarapodás is. Ír erről a Galata levél 3. 
fejezete, hogy a megváltásunk hármas. Megváltattunk a szellemi haláltól, a betegségektől és a 
szegénységtől. Ez a három, ami neked napirenden kell, hogy legyen az elmédben, a szívedben, a 
hitéletedben. Még ha minden rendben is van körülötted, még ha van is pénz a zsebedben, még ha a 
tested jól is tartod, akkor is a hitedet ebben építened kell. Mert ez egy gonosz világ, amelyben élünk és 
megpróbál majd megkísérteni a sátán mindenféle olyan dologgal, amely Isten Igéje ellen van.  

Ha eddig sok pénzed volt és azt gondoltad, hogy könnyedén kifizetsz minden számlát, most jön a 
kísértés, hogy mit csinálsz majd akkor, amikor a magas, meg elhatalmasodott gáz- meg áramszámlákat 
fizetni kell. De ha már felkészítetted magad, hogy Jézus a te forrásod, akkor nem riadsz meg attól, ami a 
világban zajlik. 

 Ugyanígy, amikor a gyógyulással kapcsolatosan felkészíted magad az Igéből, a szívedet felépíted 
arra, még amikor egészséges vagy, hogy a gyógyulás a tiéd Jézus Krisztusban, akkor ha jön valami 
tünet, jön valami Covid nevezetű apróság, jön valami orvosi jelentés, jön valami kis csomócska, jön 
valami fájdalom, akkor azt fogod mondani, hogy Jézus sebeiben meggyógyultam, ez nem 
uralkodhat és nem hatalmasodhat el felettem! Ha nincs meg ez az alapozás, ha nincs meg az 
életedben az, hogy te megigazultál, hogy te meggyógyultál, hogy te megáldattál, akkor jön az, 
amivel nagyon sok keresztény szembesül. A letargia, a depresszió, a hitetlenség, a keserűség. Jaj, Istenem, 
miért engedted ezt meg? Jön ez az ostoba kérdés. Nem tudom, hogy van-e kérdés, amit jobban gyűlölök, 
mint ezt: Istenem, miért engedted ezt meg? Mikor Ő már odaadott neked mindent, akkor a kérdés nem 
ez, hanem az, hogy te miért engedted meg. Isten odaadott mindent! Meggyógyított! Megáldott! 
Gazdaggá tett!  

A mi hitünk egy elfogadó hit. Amikor már benne vagy egy problémában, egy hiányban, egy 
adósságban, amikor benne vagy már egy fizikai tünetben, és az egész család, meg papírok bizonyítják, 
hogy a testednek ilyen-olyan problémái vannak, akkor már sokkal nehezebb. Bár nem akarom ezt 
így kijelenteni, mert nem lehetetlen, de bizonyára nehezebb a gyógyulással kapcsolatban megállnod. 
Mert már ott van a fizikai értelemben vett tünet és a fájdalom és a láthatók és az érzékelhetők. De nem 
kell elkeseredned, mert ott van az Igében mindannyiunk számára az, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és 
mindörökké ugyanaz. Ott van az Igében a számunkra az, hogy az üdvösségünkkel a gyógyulás is a 
miénk. Halleluja! Ott van az Igében az, hogy ha te képes voltál hinni azt, hogy Jézus Krisztus 
föltámadt a halálból, akkor annál már csak könnyebb hinni azt, hogy Jézus sebeiben meggyógyultál. 
Nehogy azt hidd, hogy mindenféle akadályok vannak a gyógyulásoddal kapcsolatban! Vannak bizonyos 
akadályok, de tudod, mi a legnagyobb akadály a gyógyulással ,kapcsolatban? Az a hit, hogy azt hiszed, hogy 
van valami akadály a gyógyulással kapcsolatban. Ez a legnagyobb akadálya a gyógyulásnak.  

Mert Jézus Krisztusban semmi akadálya nincs annak, hogy meggyógyulj! El kell csak fogadnod! 
Halleluja! El kell csak fogadnod! Uram, köszönöm! És nincsen de, meg nincsen ha, meg ezt mondta 
az orvos. Nem vagyunk ostobák természetesen, nem tagadjuk azt, ami a fizikai környezetünkben 
jelen van. Ezek a testben akár a fizikai értelemben véve tényeknek nevezhetők. Az, hogy folyik az 
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orrod, vagy gyengébb a szemed, vagy egyik füleddel rosszabbul hallasz, vagy ilyen-olyan 
dolgokkal szembesülsz. De van valami, amit úgy nevez a Biblia, hogy igazság, és az igazság mindig 
fölötte áll a tényeknek. Jézus Krisztusban te meggyógyultál! Ezért úgy kell magadra nézned, hogy 
én egy gyógyult ember vagyok! Ezt a hatalmat a testednek meg kell tanítanod: parancsolom a 
testemnek, hogy öltse föl magára azt, amit Jézus Krisztus megszerzett a számomra! A zsidóknak az 
ószövetségben ez megvolt, az előképben. Az újszövetségben, a kegyelem alatt, amikor Ő Jézus 
Krisztusban mindent nekem adott, nekem ez ne lenne meg? És agresszívan ellene mész. Ez a hit! A 
hit foglalkozik vele. A hit nem megvonja a vállát, hogy majd az Úr gondoskodik róla! 

Van, amikor bizonyos értelemben ezt kell tenni. De a hit céltudatosan nekimegy annak a dolognak, 
ellene megy annak a dolognak, levágja, megdorgálja azt, hatalmat vesz felette és haragszik rá, mert a 
sátántól van. Soha egy betegség se jött Istentől és soha nem is fog. Az ördögnek a hazugsága. Jézus 
gyűlölte a betegséget! Ezért minden beteg embert meggyógyított! Ha Isten szeretné a betegséget, vagy azt, 
hogy az Őbenne hívők betegségben legyenek, akkor rávezette volna Jézust arra, hogy egy-két embert 
tegyen beteggé. Egy-két embernek egy kis isiász, egy kis ízületi fájdalom, egy kis kimerültség, egy kis ez, 
egy kis az. Mert azzal majd akkor a jellemed formálódik, kedves barátom, és akkor majd megtanulod, 
hogy nem kell bűnben élni! Majd én megfegyelmezlek téged!  

Testvérem, a kereszt után vagyunk! Isten megbékélt velünk. Ő nem fegyelmez minket semmiféle 
betegséggel, tragédiával, szerencsétlenséggel, meg gonoszsággal. Főleg nem azokkal a dolgokkal, 
amiktől Ő megváltott minket! Halleluja! Gerjedjen ez föl benned! Szeret téged! Jobban szeret téged, 
mintsem gondolnád vagy tudnád, és jobban akarja a gyógyulásodat, mint te saját magad! 

 Úgyhogy egy pillanat erejéig se legyen benned semmi kétség afelől, hogy Isten  
akarja-e azt, hogy te most egészséges legyél. Nemhogy majd eljutsz oda, hogy el tudod majd venni a 
gyógyulásodat. Most! Most! Most az enyém a gyógyulás! Most az enyém a gyógyulás, a Jézus Krisztusban. 
Miért? Mert kétezer évvel ezelőtt Jézus Krisztus testén keresztül, az Ő megtört testén keresztül van az én 
gyógyulásom.  

Ahogy a páskabárány előre vetítette a kisbárány testén keresztül a gyógyulást, úgy Jézus 
Krisztusban, az Ő megtört testén keresztül van az én testem gyógyulása. Ez az enyém! Olyannyira 
hozzám tartozik, mint az, hogy örök életem van. Olyannyira hozzám tartozik, mint amennyire meg 
vagyok mosva a bárány vérével és nincsenek bűneim Őelőtte. Nem kapok ítéletet, mert az én 
ítéletemet Jézus vitte el. A gyógyulásom ugyanannyira az enyém. Halleluja! Jézus kifizette a teljes 
árat! Ha én kifizetek egy autót, ha vásárolok egy autót, azzal megveszem a benne lévő üléseket, a 
kormányt, a kerekeket, a motort, a szélvédőt, megveszek vele mindent. Jézus a teljes árat kifizette! 
Gondolod, hogy a gyógyulásod árát ne fizette volna ki?  

Azt mondja az újszövetségi igevers a Római levélben, hogy Isten odaajándékozta nekünk Jézus 
Krisztust és Vele együtt mindent nekünk adott. Mindent nekünk adott! Testvérem, ha veszel egy 
házat, akkor azzal megveszed azokat a téglákat is, amivel az felépült, vagy nem? Ha Jézus azt 
mondta a kereszten, hogy elvégeztetett, akkor minden el van végezve! Nem végzett félmunkát! 
Hogyan gondolkozol erről? Ó, de itt fáj, meg ott fáj! Valóban lehetséges, hogy jelen van a fájdalom 
a testedben. De semmi joga annak ott lenni! A testedben lévő fájdalom, a testedben lévő betegség 
egy ellenség. Küzdj ellene! Haragudjál rá! Gyűlöljed azt a betegséget! Utáljad azt a betegséget! 
Mert a sátántól van. Legyen ilyen harcias hited! Ilyen erőszakos hited! Jézus maga mondja, hogy az 
erőszakosok ragadják meg. Nem a másik emberrel kell harciasnak lenned, meg nem a testvéreiddel, 
rokonaiddal, házastársaddal kell ezt az erőszakot alkalmaznod. Hisz arra vagyunk elhívva, hogy 
szeretetben járjunk, de nem kell szeretetben járnunk a sátánnal!  

A sátánnal kapcsolatban hatalmat kell gyakorolnunk, mert uralomra vagyunk elhívva, hogy 
uralkodjunk az egy Jézus Krisztus által. Mi, akik megigazultunk, akik Vele együtt mindent 
megkaptunk. Halleluja! Teljesen belelkesedtem! A Zsoltárok 103. fejezetére lapozzál, a 2-es verstől 
olvasom a 6-ig Isten Igéjét. Dávid hálaéneke.  

 
Zsoltárok 103,2–6.  
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2. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről. 
3. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. 
4. Aki megváltja életedet a pusztulástól; kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. 
5. Aki jóval elégíti meg a te szádat, ifjúságodat megújítja, mint a sasét 
6. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. 
Halleluja! Nincs olyan, hogy minden bűnödet megbocsátja, de nem gyógyít meg minden 

betegségből. Egyszerűen ilyen nincs! Nincs olyan, hogy valamelyik bűnödet megbocsátja, 
valamelyiket nem. Valamelyik betegségedet meggyógyítja, valamelyikre gondot visel, valamelyikre 
pedig nem? Nincs ilyen! Minden bűnödet megbocsátja, Jézus vére minden bűnödre bőven elegendő 
volt, és minden betegségedet Jézus Krisztusban elintézte. Kivégezte! A 6-os verset olvasom még 
egyszer. 

6. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. 
Igazságot szolgáltat az elnyomottnak! Nem Isten az elnyomó! Egy szent tehénként, bálványként 

tornyosul sok keresztény ember fejében az, hogy Isten használja a betegséget arra, hogy neveljen, 
formáljon, tanítson minket. De nem Isten az elnyomó! Sok ember mondja azt őszintén, hogy a 
betegség olyan jó dolog? Olyan jó allergiásnak lenni, és hónapokon keresztül fújni az orromat! 
Olyan jó, hogy alig bírok a derekammal lehajolni! Aki ezt mondja, az biztos, hogy nem józan. De 
mégis, keresztények képesek azt gondolni, hogy ez így van. Mert az ördög ismeri az Igét és azt 
kiforgatva próbálja elmagyarázni az embereknek. Ez a vallás, a tradíciók, az úgynevezett felekezeti 
tanítások, hogy nem érdekel, mit mond Isten Igéje, az érdekel, amit az én egyházam tanít, amit a 
lelkész, a pap, vagy a pásztor, vagy akárki mond, az az igazság. De nem az az igazság! Ha Isten 
Igéje van a szájában, akkor igazság. Az az igazság, amit Isten mond. Ő azt mondja, hogy nem én 
vagyok az elnyomó, hanem a sátán. Az Apostolok cselekedetei 10,38-at mindenki ismeri. Ez egy 
alapvető újszövetségi kulcsige. Itt, amikor Péter prédikál, több csúcspontja van ennek az 
igehirdetésnek, az egyik ez a vers.  

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.  

Meggyógyított mindenkit, akik az ördög elnyomása alatt voltak! Nem az Isten elnyomása alatt, 
hanem akik a sátán elnyomása alatt voltak és betegeskedtek, mindenkit meggyógyított. Ki az 
elnyomó? A sátán! Ki a gyógyító? Jézus! A názáreti Jézust, mint kené fel Őt az Isten Szent Szellemmel 
és erővel. Mi mivel, kivel vagyunk felkenve? A Szent Szellemmel! Egy másodosztályú, egy 
gyengébb, kétezer év alatt megfakult, öreges, erőtlen Szent Szellemmel vagyunk felkenve? Vagy 
ugyanaz a Szent Szellem? Persze, hogy ugyanaz, hiszen Ő maga Isten! Ő maga Jézus! Jézus 
Szelleme! Ugyanaz a felkenetés, illetve hogy helyesen fogalmazzak, ugyanaz a Szent Szellem van 
bennünk. De hogy hangsúlyozzam itt a gyógyulást, Jézus jót tett. Gyógyítani a betegeket jó dolog? 
Az, hogy a beteg meggyógyul, az egy jó dolog? Voltak, akik meggyógyultak, aztán visszamentek a 
saját hagyományos közösségeikbe és ott jól megdorgálták őket, hogy ezt nem szabad, Isten akarata 
volt az a betegség – és az szépen vissza is tért. Az uralkodik feletted, aminek te aláveted magad! Ha 
aláveted magad a betegségnek és azt mondod, én beteg vagyok, akkor az a beteg „vagyok” 
uralkodik feletted. Ha azt mondod, hogy én gyógyult vagyok, akkor az a gyógyult „vagyok” 
uralkodik feletted.   

Jézusnak nem volt kisebbrendűségű érzése. Ő azt mondta, hogy én vagyok a világ világossága. 
Én vagyok az ajtó. Én vagyok a jó pásztor. Én vagyok az élet kenyere. Én vagyok az, aki Isten, ki 
vagyok. Te mit mondasz magadról? Azt kell mondanod magadról, amit Isten mond rólad! Én 
vagyok az, akit a Biblia megnevez, hogy ki vagyok. Én vagyok az az ember, aki Jézus sebeiben 
meggyógyult! Én vagyok az az ember, aki megáldatott Krisztusban! Én vagyok az az ember, aki fel 
van kenve Isten Szent Szellemével! Én vagyok az az ember, akit Isten elküldött azért és arra a 
munkára, hogy betegekre tegyem a kezeimet, hogy azok meggyógyuljanak. Én vagyok ez az ember! 
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Amivé kijelented magad. Én vagyok a megigazult! Én vagyok, akinek Isten mindent megbocsátott, 
Jézus Krisztusra helyezte a bűneimet. Ha ez a vagyok él benned, akkor ez uralkodni fog feletted. 
Helyreállítja a testedet, képes rá, mert ez Isten Igéje és minden Igében benne van a képesség, az erő, 
a lehetőség, hogy gyógyulást hozzon számodra. Bármely Ige, bármiről is szól! Az Ige gyógyít, mert 
az Ige maga Isten! 

Mondok egy megdöbbentő dolgot az Apostolok cselekedetei 10,38 alapján. Jézus szertejárt és jót 
tett, meggyógyítván minden beteget. Ha Jézus nem gyógyította volna a betegeket, akkor bűnt 
követett volna el! Lehet, hogy ezt még soha nem hallottad így senkitől. Azt írja Jakab, hogy aki 
tudna jót cselekedni, de nem cselekszi, bűne az annak. Jézus miért gyógyította a betegeket? Azért, 
mert ez egy jó dolog és Ő jót akart tenni. Nem csak tudta, hogy ez egy jó dolog, nem csak tudta, 
hogy neki erre képessége van, hogy erre hatalma van, ereje van, ez vagyok én, aki képes betegeket 
gyógyítani, hanem meg is tette, mert engedelmes volt, és ez fakadt belőle. Soha nem kérdezte meg, 
hogy ó, Atyám, mit kell tennem ezzel a beteg emberrel kapcsolatban, imádkozzak, hogy meggyógyuljon, 
vagy ne imádkozzak, vajon mi a Te terved? Meg sem fordult a fejében! Soha egy pillanatra még utalást 
sem látunk erre, hogy Jézus elgondolkozott volna azon, hogy mi Isten akarata a gyógyulással 
kapcsolatban. Bárki, aki hozzá ment, meggyógyította. Akkor is, ha hitt, és akkor is, ha kevésbé hitt. 
Akkor is, ha nagy hite volt, és akkor is, ha kételkedő hite volt. Jézus akkor is meggyógyította, mert 
neki hatalma volt erre.  

Ugyanez a hatalmad van meg neked is, mert Jézus Krisztusban vagy! Halleluja! Bizony, ennek 
híre fog menni itt közöttünk! Ő képes rá és Ő akarja! Aki tudna jót cselekedni és nem cselekszi, 
bűne az annak. El lehet ezen gondolkozni, nem úgy, hogy kárhoztassuk magunkat, de ez az 
Evangélium hirdetésének szerves része, nem csupán az, hogy imádkozunk a betegekért, hanem, 
hogy hatalmat gyakorolunk, parancsolunk az ördög munkája felett.  

Ha tudjuk, hogy Isten akarata a gyógyulás, akkor beszélnünk kell róla. Teljesen mindegy, hogy mit 
gondolnak, vagy mit hisznek erről más keresztény testvéreink. Teljesen mindegy, hogy emiatt 
megbélyegeznek minket, hogy elutasítanak minket, vagy szélsőségesnek, fanatikusnak, radikálisnak, 
szektásnak neveznek minket, hiszünk a gyógyulásban és imádkozunk a betegek gyógyulásáért. Az vesse 
rám az első követ, akinek még soha nem volt szüksége rá, hogy meggyógyuljon! Nem Isten az elnyomó. 
A Jakab 5. fejezetben van egy gyönyörű igevers, ahol a bűnök bocsánata és a gyógyulás együtt szerepel. 
Nagyon sok helyen van ez így együtt. Ez is egy ilyen példa. Jakab 5,13-tól olvasom: 

Jakab 5,13‒15. 
13. Szenved-e valaki köztetek? Imádkozzék. Öröme van-e valakinek? Dicséretet énekeljen.  
14. Beteg-e valaki köztetek? Hívja magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak felette, 

megkenvén őt olajjal az Úrnak nevében.  
15. És a hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt. És ha bűnt követett is 

el, megbocsáttatik néki.  
Halleluja! Tudtad, hogy az Újszövetség nagyon sok helyen ugyanazt a szót használja a bűntől 

való szabadulásra és a fizikai gyógyulásra is? Olyannyira együtt jár a kettő, hogy százhárom helyen 
szerepel az Újszövetségben a görög szó, a szódzó, ami jelenti azt, hogy megtart, életben tart, megment, 
megszabadít, kiszabadít, üdvözít, meggyógyít. Az üdvözít és meggyógyít ugyanazon szóval van jelölve. 
Üdvözít és meggyógyít ugyanaz a kifejezés. Megőriz, biztonságba helyez, biztonságban tart, ígéretet 
betart, üdvözül, meggyógyul, életben marad, tovább él, megmenekül, megszabadul, épségben marad, 
biztonságba kerül, szerencsésen megérkezik. Milyen sok jelentése van és ugyanaz a szó, a szódzó fejezi 
ezt ki. A Jakab 5,15-ben szerepel, hogy a hitből való imádság megtartja a beteget, a hitből való imádság 
szódzó a beteget. A százhárom darabot kinyomtattam magamnak otthon, annak egy rövid kivonatát 
elhoztam, és egy-egy igehelyet szeretnék felolvasni nektek, hogy mennyire közismert, közkedvelt, 
általunk sokszor használt Igékben szerepel ez a szó, ami az üdvösségre is és a fizikai gyógyulásra is 
ugyanúgy alkalmazható. A Máté 1,21, amikor az angyal mondja Józsefnek, Mária férjének, hogy ne küldd 
el Máriát: 

Máté 1,21. 
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21. Szül pedig fiat és nevezd annak nevét Jézusnak, mert Ő szabadítja meg az Ő népét annak 
bűneiből.  

Itt a szódzó a „szabadítja meg” kifejezést jelenti. Mire használja itt ezt a szót? Minek a 
kifejezésére? A bűnöktől való szabadulásra. Ő szódzó meg az Ő népét az Ő bűneiktől. Aztán van a 
vérfolyásos asszony története a Máté 9,21-ben: 

Máté 9,21‒22. 
21. Mert ezt mondja vala magában: Ha csak ruháját illetem is, meggyógyulok.  
Itt a „meggyógyulok” a szódzó. Ugyanazt a szót használta az angyal, amikor szólt Józsefhez, 

hogy megszabadítja a bűneiből az Ő népét. 
22. Jézus pedig megfordulván és reá tekintvén, monda: Bízzál leányom, a te hited megtartott 

téged. És meggyógyult az asszony abban az órában.  
Itt „megtartott” a szódzó és a meggyógyult is. Kétszer is szerepel, megtart téged és meggyógyít, 

ugyanaz a kifejezés. Aztán ott a Jairus lánya. Mindenki ismeri a történetet a Márk 5,23-ban. 
Márk 5,23. 
23. És igen kéré Őt, mondván: Az én leánykám halálán van; jer, vesd reá kezedet, hogy 

meggyógyuljon és éljen.  
Itt a „meggyógyuljon” a szódzó. Ismerjük a történet végét? Meggyógyult a leányka, feltámadt! A 

Márk 6,56. Ez nagyon jó! 
Márk 6,56. 
56. És ahová bemegy vala a falvakba vagy városokba vagy majorokba, a betegeket letették 

a piacokon, és kérik vala Őt, hogy legalább a ruhája szegélyét illethessék. És valahányan csak 
illeték, meggyógyulának.  

Itt a meggyógyulának a szódzó! Csodálatos! 
Márk 10,52. 
52. Jézus pedig monda néki: Eredj el, a te hited megtartott téged. És azonnal megjött a 

szemevilága, és követi vala Jézust az úton.  
Megtartott, szódzó téged! Ez a vak gyógyítása.  
A Márk 16,15-öt is mindenki ismeri. 
Márk 16,15‒16. 
15. És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az Evangéliumot minden teremtésnek.  
16. Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül; aki pedig nem hiszen, elkárhozik. 
Itt az üdvözül a szódzó. Látod, hogy mennyire összefügg a bűnökből való szabadulás és a fizikai 

értelemben vett gyógyulás? János evangélium 3,17-et is ismeritek:  
János 3,17. 
17. Mert nem azért küldte az Isten az Ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem 

hogy üdvözüljön a világ általa.  
Megtartasson, szódzó a világ általa. Ezeket csak így érdekességképpen soroltam fel. Akit érdekel 

az összes, vegye fel velem a kapcsolatot, szívesen átküldöm neki az összeset.  
A megváltás mind az Ószövetségben, mind az Újszövetségben ugyanazt jelenti. Abszolút 

megszabadítást minden sérülésből, minden hiányból. Az, hogy meg vagyunk váltva és az, hogy 
Jézus Krisztus vérén keresztül örök életet nyertünk, ez a teljes csomagnak egy szelete. Nagyon fontos 
alap és nem lehet ezt eléggé hangsúlyozni, hogy mennyire fontos az, hogy az ember megigazuljon Isten 
előtt kegyelemből, hit által. De a csomagnak, az örökségnek, amit kaptunk Istentől, vannak még részei. 
Ugyanannyira jogunk van meggyógyulni, mint ahogy jogunk van kegyelemből újjászületni. Jézus 
ugyanúgy kezelte a bűnt, mint a betegséget. Eltörölte őket! Ugyanúgy foglalkozott ezzel. A Máté 
evangélium 9. fejezetében egy gyönyörű igesor van, amit most nagyon mélyen és hosszan nem fogok 
kibontani, de hogy még egy kicsit fokozzuk ezt, olvasunk egy történetet, amit bizonyára sokszor 
hallottál már te is, amikor a gutaütöttet viszik oda Jézus elé. 

 
Máté 9,1‒8. 
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1. És hajóra szállva átkelt, és ment a maga városába.  
2. És ímé, hoznak vala hozzá egy ágyban fekvő gutaütött embert. És látva Jézus azoknak 

hitét, monda a gutaütöttnek: Bízzál fiam! Megbocsáttattak néked a te bűneid.  
3. És ímé, némelyek az írástudók közül mondának magukban: Káromlást szól.  
4. És Jézus, látva az ő gondolataikat, monda: Miért gondoltok gonoszt a ti szívetekben?  
5. Mert mi könnyebb, ezt mondani-é: Megbocsáttattak néked a te bűneid; vagy ezt 

mondani: Kelj föl és járj?  
6. Hogy pedig megtudjátok, hogy az ember Fiának van hatalma a földön a bűnöket 

megbocsátani, ekkor monda a gutaütöttnek: Kelj föl, vedd a te ágyadat, és eredj haza.  
7. És az felkelvén, haza méne.  
8. A sokaság pedig ezt látván, elálmélkodék, és dicsőíté az Istent, hogy ilyen hatalmat adott 

az embereknek.  
Halleluja! Csodálatos igeszakasz! Nagyon sok minden van itt. Erről a viszonylag rövid 

történetről egy egész alkalmat lehetne prédikálni. Egy-két fontos dolgot emelnék ki. A történetben, 
a többi Evangéliummal összevetve, teljesebb képet kapunk, hogy a tetőn keresztül engedték le ezt a 
gutaütött embert. Az Igében úgy olvassuk, hogy Jézus látta azoknak a hitét. Itt ez egy olyan dolog, 
amit neked is meg kell látnod, hogy a hited látható. Miért? Mert a hitnek vannak cselekedetei. 
Ugyanúgy a hitetlenségnek is vannak cselekedetei. A hitnek vannak szavai és a hitetlenségnek is 
vannak szavai. Jézus elől nem volt semmi elrejtve, Ő még a farizeusok gondolatát is látta. Mondhatnánk, 
hogy gondolatolvasó volt. Nagyon sokszor a természetes szinten, ha valakinek az arcát meglátod, hogy 
milyen képet vág, tudod, hogy mire gondol. Nem azt mondom, hogy Jézus ebből tudta, hogy a 
farizeusok mire gondolnak, de bizonyára a farizeusok arcán levő izmok, a mimikák árulkodtak, 
hogy mire gondoltak: megbocsátja a bűnöket? Hát ezt csak Isten teheti! Akkor Jézus előáll, hogy 
figyeljetek ide, mi könnyebb, azt mondani, hogy megbocsáttattak a bűneid, vagy azt, hogy ez a 
nyomorék, sok éve kilátástalan, az érzékelhető, látható birodalom alapján megítélve reménytelen 
ember, aki oda van kötözve egy ágyhoz, amit négyen hoznak, hogy az meggyógyul? Melyiket 
könnyebb mondani? Istennek melyiket könnyebb mondani?  

Ezen gondolkoztam, hogy Istennek melyiket könnyebb mondani? Azt, hogy megbocsátattak a 
bűneid, vagy azt, hogy gyógyulj meg? Én úgy hiszem, hogy Isten számára nincs különbség, de az 
ember számára van. Ha azt mondom neked, hogy megbocsáttattak a bűneid, abban túl nagy 
látványos dolog nincsen. De ha azt mondom egy tolókocsis embernek, aki deréktól lefele béna és 
nem érzi a lábát húsz éve, hogy meggyógyultál, és kelj föl és járj, az a látható dolgok miatt, az 
érzékelhető, a testi dolgok miatt az ember számára nehezebb, mert le lehet ellenőrizni. De hogy 
meglásd azt, hogy Isten számára nincs különbség és nem nehezebb meggyógyítani egy beteget, 
ezért kelj föl és bizonyítom neked, hogy nekem mindegy! Nekem mindegy, hogy mivel szembesülök. 
Nekem van erőm rá, nekem van képességem, nekem nincsen hiányom, nem csökkent az erőm, bármit 
megtehetek! Jézus bebizonyította ezt! Azt mondta, hogy kelj föl, vedd a te ágyadat és menj haza!  

Egy másik evangéliumban azt olvassuk, hogy ő dicsérvén az Istent, fölkelt, ugrándozott, halleluját 
kiáltott, és azt mondta, hogy ez nagyon jó! Sokkal jobb két lábamon járni, mint odaszíjazva, 
nyomorultan, gutaütötten, betegen, rászorulva a barátaimra, etetnek, itatnak, pelenkáznak, sokkal jobb 
egészségesnek lenni! A tömeg elcsodálkozott, hogy ki ez az ember, akinek ilyen hatalma van. Jézus 
azt mondta ‒ és tágítsd az elméd ‒, hogy ti is fogjátok ezeket a dolgokat cselekedni! Azokat a 
cselekedeteket, amiket én cselekedtem, ti is cselekedni fogjátok, sőt nagyobbakat fogtok cselekedni, 
mert én az én Atyámhoz megyek.  

Nekünk ezt nem magunktól kell tenni a saját erőből, mert Jézus is Szent Szellemmel volt 
felkenve! A Szent Szellem erejében szolgált, nem a saját fizikai, testi erejében, hanem a Szellem 
felkenetésében. Ő elküldte a Szent Szellemet, aki által újjászülettünk, akivel betöltekeztünk. 
Mindez ugyanúgy nekünk is lehetséges. Tágítsd a szíved, az elméd, és mondd azt, hogy igen, én 
erre vagyok elhívva! Igen, én erre vagyok elhívva! Igen, én erre vagyok elhívva! Ébredj föl! Én erre 
vagyok elhívva! Én erre vagyok elhívva! Az a bizonytalanság, hogy én nem vagyok pásztor, én nem 
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vagyok szolgáló, ki vagyok én, ez mind a kishitűségből, a meg nem újított gondolkodásmódból, a 
szűklátókörűségből fakad, és abból, hogy hatással van ránk mindaz, ami körbevesz minket. Az 
Igének sokkal nagyobb hatást kellene gyakorolnia ránk, mint amit a környezetünk és a világ 
gyakorol ránk. Mert ilyenkor már azonnal jön az elméd válasza, hogy de hát a láthatók, meg az 
érzékelhetők nem ezt mutatják! 

A János 3,14-ben olvassuk azt a történetet, hogy mi történt a pusztában, amikor Mózes felemelte 
a rézkígyót. Nem lapozunk most oda, de majd legközelebb. Nem fogjuk ezt kihagyni, mert van itt 
még sok Ige ezzel kapcsolatban, innen fogjuk folytatni legközelebb. Halleluja! Kiáltsatok halleluját! 
 

*A függőleges vonallal jelzett igeversek más fordításból származnak. 
A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik. 
 

 
 

 


