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A HIT ÉS A GYÓGYULÁS TÖRVÉNYE – GYÓGYULÁS 6. 
Fábián Attila élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

Budapest, 2022.11. 13. 
 

Ma folytatjuk a gyógyulás sorozatot, a mai rész címe: A hit és a gyógyulás törvénye. 
Szeretném megosztani veletek mindazt, ami a szívemen buzog ezzel kapcsolatban. 
Ugyanakkor nem csapunk bele közvetlenül az ezzel kapcsolatos Igékbe ma sem, hanem egy 
kicsit messzebbről fogunk indulni, mégpedig az 1János levél 1. fejezetének 5-ös versét 
szeretném felolvasni nektek, amit ki is vetítünk ott fent, és tudjátok velem együtt olvasni, ha 
nincs a kezedben a Bibliád, ami így hangzik: 

1János 1,5. 
5. És ez az az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdetünk néktek, hogy az Isten 

világosság és nincs Őbenne semmi sötétség. 
Ámen! Mindenki hallja, érti, látja, tudja, hogy mit jelent ez, ugye? Beszéljünk erről egy 

kicsit. Innen indulunk, mert nagyon sok embernek az elméjében, a gondolkozásmódjában, az 
erről való megértés hiánya az egyik legnagyobb akadály abban, hogy elfogadja a gyógyulást. 
Nagyon sok téves elképzelés van keresztény körökben erről, talán a legtöbb téves elképzelés a 
gyógyulással kapcsolatban keresztények között van. A világnak hogyan lenne megértése 
erről? Hisz nem tudják, nem ismerik az Igét. A vallásos tanítások pedig sokszor elferdítették 
és félrevezették az emberek gondolkozásmódját, és ez miatt elveszett a reménységük, 
elveszett a józanságuk, elveszett a tisztánlátásuk, de itt világosan mondja Isten Igéje, hogy 
Őbenne nincs sötétség. Sok Ige mondja azt – majd egy-kettőt fel is fogok olvasni –, hogy 
Isten jó. Azt, hogy Isten jó, nincs benne sötétség, Ő a világosság, Isten a szeretet, olyan 
könnyű mondani, és olyan könnyű ezt így kijelenteni. Ugyanakkor ennek olyan nagy 
mélysége van, olyan nagy hosszúsága, szélessége, magassága van, amit, ha nem elmélkedünk 
rajta, ha nem fogadjuk igazából ezt be, ha nem tesszük ezt magunkévá úgy, hogy valóban 
értjük is ezt, akkor különféle elképzelések, különféle vallásos tanok, berögzött, tradicionális 
gondolkozásmódok nagyon könnyen félre tudnak vezetni Isten akaratával, Isten szeretetével, 
akár a gyógyulással kapcsolatban is.  

Tehát Isten jó. És ha Isten jó, akkor minden tette összhangban áll mindazzal, ami igaz és 
jó. Ezt elmondom még egyszer, jó? Tehát ha Isten jó, akkor minden cselekedete, minden tette 
összhangban áll azzal, hogy Ő jó. Nem tesz olyat, ami rossz. Világos? Nem tesz olyat, ami 
nem jó. Nem tesz olyat, ami hitvány. Nem fog olyasmit csinálni, ami hazugság, nem fog 
olyasmit tenni, mondani, vagy ígérni, amivel kapcsolatban nem tartja be a szavát. A jóság és 
az igazság és az, hogy Ő szent, ez Isten jellemének az alappillére vagy alapköve. Hogy Ő jó. 
Az Ő jellemének, az Ő istenségének ez alapköve. A szentség, az igazságosság ezek önma-
gában is meghatározzák Őt. És ha elgondolkozunk azon, hogy mit jelent az, hogy valami jó 
vagy rossz? Mi meg tudjuk ítélni, hogy mi a jó és mi a rossz? Józan paraszti ésszel, egyszerű, 
logikus gondolkozásmóddal mindannyian meg tudjuk ítélni alapvető dolgokkal kapcsolatban, 
hogy mi az, ami jó, és mi az, ami nem jó. Nem feltétlenül azért, mert ettünk a jó és gonosz 
tudásának a fájáról, most nem arról beszélek. El tudjuk fogadni és el tudjuk hinni azt, hogy 
Isten, amit mondott az Ő Igéjében, az úgy igazság. Amit Ő mondott, az jó a mi számunkra, 
amit Ő tett értünk, amit Ő adott nekünk, az jó a mi számunkra. Egyébként sokszor a világ az, 
amely okosabban gondolkozik ezzel kapcsolatban, és a vallásos gondolkozásmód az, ami 
elferdíti az Igét. Ő nem képes igazságtalan dolgokat cselekedni, az Ő szándékai mindig jók. 

Tegnap este nagyon kíváncsi voltam, beütöttem a szinonima szótárba azt a kifejezést, hogy 
jó. Szoktam ezt használni. Azért szoktam használni a szinonima szótárt, hogy néha kicsit 
választékosabban ki tudjam magam fejezni előttetek. És arra a kifejezésre, hogy jó, 151 darab 
más szót találtam, ami kifejezi azt, hogy jó. Egy párat elmondok nektek, jó? Csak a 
legelejéről, jó? Jó: kiváló, remek, nagyszerű, szuper, kitűnő, kifogástalan, pompás, klassz, 
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tökéletes, elsőrangú, ideális. Ezekkel indult, és persze ez egy világi felsorolás, de ha 
gondolkozunk azon, hogy mit értünk az alatt, hogy valami jó, akkor elmondhatjuk, és most 
betegséggel kapcsolatos tanítássorozatban vagyunk, hogy a betegség kiváló? A betegség 
remek? Nagyszerű? Szuper? Kifogástalan? Pompás? Tökéletes? Elsőrangú? Ideális? Ugye, 
hogy nem! Ó, olyan jó torokfájásom volt két héttel ezelőtt! Olyan jó volt az a gyomorgörcs 
három héttel ezelőtt! Olyan jó volt látni a gyermekemet, hogy szenved!  

Ugye, hogy ostobaság ez? És kik mondják ezt időnként a betegségre használva, hogy ez 
igazából Isten eszköze arra, hogy minket tanítson, neveljen, formáljon, vagy az Ő ítélete 
rajtunk, mert valami bűnt követtünk el. Az Isten, aki jó, aki Jézus Krisztusban megváltott 
minket minden betegségtől, aki szeret minket, NEM ad nekünk betegséget! Gyakran felteszik 
a kérdést, hogy miért engedte meg az Isten? Miért engedte meg Isten? Hadd mondjam el 
neked: Isten nem engedte meg a testedben a betegséget! Olyannyira nem engedte meg, hogy 
meggyógyított már az Ő sebeivel, Jézus sebeivel! Nem mondhatod azt, hogy Ő megengedte! 
Nem mondhatod ezt, mert egyszerűen ez nem igei, nem biblikus! 

Zsoltárok 100,4–5. 
4. Menjetek be az Ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel; adjatok hálákat 

néki, áldjátok az Ő nevét! 
5. Mert jó az Úr, az Ő kegyelme örökkévaló, és az Ő hűsége nemzedékről nemzedékre! 
Halleluja! A 119. zsoltárban a zsoltáríró így fogalmaz: 
Zsoltárok 119,65–68. 
65. Jót cselekedtél a Te szolgáddal, Uram, a Te Igéd szerint. 
66. A helyes értelemre és az ismeret drága voltára taníts meg engem, mert hiszek a Te 

parancsolataidnak. 
67. Minekelőtte megaláztattam, tévelyegtem; most pedig megtartom a Te szavad. 
68. Jó vagy Te és jótevő, taníts meg engem a Te rendeléseidre. 
 „Taníts meg engem a Te rendeléseidre.”  
Még a világ sem ostoba annyira, hogy a betegséget jónak mondja. Ezt csak a vallásos 

keresztények teszik. A vallásos keresztények, amikor szembesülnek kérdésekkel, szemb-
esülnek miértekkel, és mivel nem látják az Igéből a választ, ezért kreálnak valamilyen választ. 
És az a helyzet, hogy az ördögnek sokszor kisujját sem kell mozdítania a keresztények ellen. 
Éppen elég egy-két vallásos tévtanítás, és a keresztények saját magukat gyilkolják le. Nem 
kell ehhez az ördögnek erőfeszítést tennie. Sok mindent még az ördögre sem lehet fogni. És 
persze a hazug vallásos tanításokat a sátán arra használja, hogy ellopja az Igét a szívünkből és 
ellenünk fordítsa, ellenünk használja.  

De amikor te megismered azt, hogy Isten mennyire jó, hogy mi az, hogy jó, milyen az, 
amikor Ő jó hozzád? És az Ő jósága, az Ő szeretete, milyen a te irányodban? Megismered az 
Ő jellemét, és akkor fel sem merül benned az a kérdés, ha csak nem hallottad valakitől ezt az 
ostobaságot, hogy ez a betegség vagy ez a tünet, ez Istentől van. Miért mondom ezt, miért 
beszélek erről ilyen határozottan? Azért, mert hosszú évek óta közénk járó testvérek is 
időnként ezt mondják, amikor bajba kerülnek. Valamilyen betegséggel kórházba kerülnek, 
vagy a lábuk fáj, vagy a válluk vagy a hátuk vagy a derekuk, és hallottam testvért, amikor 
megkérdezte, hogy nem tudom, Istennek mi a terve ezzel velem? Elszomorító! Elkeserítő, 
amikor keresztényektől ilyet hallunk. Semmi terve nincs a betegséggel Istennek veled 
kapcsolatban, hacsak nem az, hogy abból meggyógyulj. Ez a terve! Ez a szándéka. Mindig és 
mindenkor. Soha nem akarja azt, hogy te beteg legyél! Soha. Soha. Soha! Ha az ellenkezőjét 
gondolod, akkor saját magadat fosztod meg attól, hogy a hited erőteljesen működőképes legyen! 

A Márk evangéliuma 7. fejezetében Jézus úgy beszél a farizeusokkal, ahogy mi nem 
nagyon mernénk sok mindenkivel beszélni. De hiszem, hogy Jézus szava, a kijelentése, a 
véleménye nem változott meg. Ő tegnap, ma, és mindörökké ugyanaz. Ezt mondta azoknak az 
embereknek, akik saját igazságukban hittek: 
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Márk 7,6–8. 
6. Ő pedig felelvén, monda nékik: Igazán jövendölt felőletek, képmutatók felől 

Ézsaiás próféta, amint meg van írva: Ez a nép ajkaival tisztel engem, a szívük pedig 
távol van tőlem. 

7. Pedig hiába tisztelnek engem, ha oly tanításokat tanítanak, amelyek embereknek 
parancsolatai. 

8. Mert az Isten parancsolatját elhagyva, az emberek rendelését tartjátok meg, 
korsóknak és poharaknak mosását; és sok egyéb efféléket is cselekszetek. 

És a 13-as versben mond valami olyan szívszaggatót, valami olyan erőteljeset, amibe az 
ember, ha belegondol, a könnye kicsordul. Tehát amikor ezen elmélkedsz, gondolkodsz és 
valóban megérted azt, hogy Jézus ezzel mit mond, akkor át tudod érezni az Ő fájdalmát, hogy 
mennyi mindent adott, és mennyire félrevezették az emberek, a vezetők a többi embert Isten 
tervével, akaratával, szándékával kapcsolatban. Ezt mondja itt a mi Károli fordításunk, hogy: 

Márk 7,13. 
13. Eltörölvén az Isten beszédét a ti rendelésetekkel, amelyet rendeltetek; és sok 

effélét is cselekszetek. 
Szeretném felolvasni itt az eltöröltetvén szónak az eredetijét, a görögöt, ami az <aküroó> 

nevezetű görög szó, így hangzik, hogy: érvénytelenít, érvénytelenné tesz, hatálytalanít, 
hatályon kívül helyez, semmisnek nyilvánít, megsemmisít. Tehát Isten beszédét hatályon 
kívül helyezitek a vallásos tanításotokkal. Isten erejét a ti rendeléseitekkel érvénytelenné 
teszitek. Semmissé nyilvánítjátok, megsemmisítitek, mondta ezt Jézus. Megsemmisítitek Isten 
beszédét. Azt, amit Isten mond! Az emberi tanítások teljesen megváltoztatják az értelmét 
annak, amit Isten mond. Az emberi tanítások, az emberi értelmezések, a saját emberi kútfőből 
jövő magyarázatok, amikor nem engedjük meg, hogy az Ige magyarázza saját magát, hogy 
Isten tegyen tanúbizonyságot saját magáról, hanem átveszi az irányítást az ész, meg az, amit 
látunk. Ha ezt tesszük, ha ezt megengedjük, ha mi is ilyenek vagyunk, érvénytelenítjük azt, 
amit Ő mondott! Sokszor ahhoz, hogy ne ebben a cipőben járjunk, és ne tévesszük el, nem 
kell különösebben nagy dolgot tennünk, egyszerűen józanul kell gondolkoznunk. Józanul kell 
gondolkozni ahhoz, hogy helyes belátásra jussunk. Itt nem az elmének a felsőbbrendűségéről 
beszélek, hogy az elmével mindent lehet tudni, az elmével fel lehet fogni Isten nagyságát, 
nem erről beszélek, hanem egy józan, egészséges gondolkodásmódról beszélek. Azért 
mondom ezt, mert a Biblia erről tanít. És a mi segítőnk, a mi pártfogónk, a Szent Szellem, 
akinek az egyik tulajdonsága, egyik jellemvonása az, hogy józan. A józan, az pedig azt jelenti, 
hogy nem befolyásolt. Józannak azt az embert szoktuk nevezni, aki nem részeg, aki nincs 
alkoholos befolyásoltság alatt. Természetesen itt most nem a részegségről van szó, hanem 
különböző elmebeli, okos és vallásos, több évtizedes vagy akár több százéves kulturális 
hagyományokról, amelyek jönnek velünk, amelyeket átörökítettek számunkra, és mi is továb-
badjuk a gyerekeinknek, ha nem változunk meg belőlük. „Ó, hát nem lehet Isten útjait 
kigondolni! Minden, ami történik a világban, az Isten eltervezett, elrendelt, tökéletes akarata.” 
Nagyon-nagyon nagy hazugság ez! Nem minden Isten akarata, ami történik veled. Nem 
minden Istennek az előre eltervezett szándéka, amivel te szembesülsz.  

Hadd mondjak még valamit! Nem feltétlenül válik a javadra minden, ami történik veled. 
Majd egy másik alkalommal fogunk beszélni a Római levél 8. fejezetének arról az Igéjéről, 
amely azt mondja, hogy „akik Istent szeretik, azoknak minden javukra van”. Ki fogjuk ezt 
bontani, az eredetit megnézzük, és az egész szövegkörnyezetét megnézzük, mert ez egy kiváló 
igevers. De amilyen teológiát fölépítettek rá emberek, azzal nagyon sok embert megfosztottak 
és megloptak a teljességtől! Az 1János 4,1-ben olvassuk egyébként: 

1János, 4,7–8. 
7. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet az Istentől van; és mindaz, aki 

szeret, az Istentől született és ismeri az Istent.  
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8. Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent; mert az Isten szeretet.  
Az Isten szeretet. Az Isten szeretet. Nagyon szeretem azt mondani, prédikálni, hirdetni, 

hogy a szeretet – az agapéról van itt szó –nem Istennek egy fontos tulajdonsága, hanem ez Ő 
maga. Más, amikor valakihez hozzácsatolsz valamit, hogy ez rá jellemző, és más az, amikor ő 
egyenlő azzal, amit állítasz róla. Isten nemcsak, hogy képes és tud szeretni, nemcsak, hogy 
akar téged szeretni, hanem Ő a szeretet. Ő az agapé. Sokszor a józan észt eldobva nem látjuk 
meg, hogy a sátán Isten jósága ellen dolgozik. Azokkal a téves elképzelésekkel, akár a 
gyarapodással kapcsolatban, akár a kiegyensúlyozott élettel kapcsolatban, akár a gyógyulással 
kapcsolatban. A sátán azon dolgozik, azon munkálkodik, hogy te, ha nem is tudatosan, de 
megkérdőjelezd, vagy legalábbis ne legyél tisztában azzal, hogy mit jelent az, hogy Isten jó, 
hogy Isten szeretet. Ha belegondolnál abba, hogy Isten jó és Isten a szeretet, és hogy te mit 
tennél, ha szeretnél valakit igazán, te hogyan viselkednél, te mit adnál annak az embernek, 
akit szeretsz, akkor rájöhetnél arra, hogy azzal, amit te sem tennél senki ellen sem, akkor 
miért tenné azt vajon Isten? Mint ahogy a sokszor használt példa, ami nagyon egyszerű, de 
nagyon mélybe vágó: a szeretteidnek te sem adnál betegséget! Egy jó kis nyirokcsomó 
daganat azért, hogy tudd meg, mennyire szeretlek téged. Ugye? 

Határozottan ellene megyek, amit egyesek prédikálnak! Nem az illető ellen, mert nagyon 
sok Istent szerető és Istent tisztelő ember van megtévesztve és tudatlanságból csinálnak sok 
mindent. De hallottam olyat, hogy az anyuka pici gyermekekkel kiegyensúlyozott házas-
ságban élt, de aztán megbetegedett valamilyen daganatos betegségben, és fiatalon meghalt. A 
kicsi gyermekek pedig anya nélkül maradtak. Azt mondani ilyenkor, hogy biztosan Istennek 
valami különleges terve volt ezzel! Igazából minden a javunkra van, ez a gyerekeknek a 
javára szolgál! De nem automatikus, hogy minden a javunkra szolgál. Meg azt mondani 
ilyenkor, hogy elvégezte már a feladatát. Elvégezte már a munkáját 35-40 évesen az illető, 
vagy még annyi sem, és már igazából bevégezte a futását a földön? Ez olyan mértékű 
megtévesztésre utal, ami szívszaggató! Ezek az emberek könnyen kijelentik ezt más 
gyermekéről, más unokájáról. Vajon ez az illető ugyanezt mondaná, ha a saját gyermeke 
halna meg, 28 évesen például, két pici gyermeket hagyva félárván? Ó, Istennek valami terve 
volt! Olyan boldog vagyok, hogy Isten gondoskodik rólam, meg róluk. Tehát egyszerűen nem 
összeegyeztethető Istennek a jóságával az, még itt természetesen az Igéjével sem, hogy valaki 
fiatalon meghaljon! Sohasem Isten akarata az, hogy valaki fiatalon meghaljon. Nincs benne 
Isten tökéletes tervében és szándékában az, hogy valaki árvákat hagyjon maga után. Tisztán 
kell látni dolgokat! 

A világban sajnos, vagy nem sajnos, de egyszerűen tény, nincs olyan igazán kiváló jó 
példa semmiben sem, ami tökéletesen bemutatná azt, hogy Isten mennyire jó és mennyire 
szeret minket. Van nagyon jó példa. A világ is ismeri a megható szerelmi és a szeretettel teljes 
történeteket, és vannak nagyon jó elbeszélések, és nagyon jó romantikus filmek és mindenféle 
olyan dolog, még a természetes világban, az állatvilágban is, hogy a gondoskodás, a szeretet, 
az önfeláldozás mind-mind jelen van. De azt a fajta szeretetet, ahogy Isten szeret minket, a 
világban semmi nem tudja leutánozni, megmutatni, bemutatni. Egyedül Jézus keresztáldozata 
volt az, ami tökéletesen bemutatta, hogy Isten mennyire szeret minket. Mert amikor megnézed 
és meglátod a világban, hogy az emberek feláldozzák magukat a házasságukért, a gyermekük-
ért, a hazájukért, a vállalkozásukért, a másik emberért, akkor azt gondolod, hogy micsoda 
szeretet van ebben az illetőben! És valóban, a szeretetben egy magas szintre el lehet jutni 
abban a fileóban, amiről az Ige ír, ami az emberi szeretet, amivel nincsen semmi baj, de soha 
senki nem halt meg az ellenségeiért. Soha senki nem halt meg azokért az emberekért, akik 
ártottak neki. Soha senki nem ontotta a vérét önként, azért, hogy annak, aki gyűlöl, aki utána 
leköp, aki megvet, annak jó legyen. Ez a fajta önfeláldozó szeretet, ami mindenre és minden-
kire kiterjed, ez nincs jelen a természetes világban. Ez csak Jézus Krisztusban van meg.  
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És ez a szeretet a miénk! Ezzel a szeretettel szeret minket Isten. És ezek után azt gondolod, 
hogy ha valami rosszat tettél, rosszat csináltál, akkor Isten valami betegséggel büntet? Az 
ószövetségben kicsit másképpen működtek a dolgok, mert akkor a törvény alatt voltak, és 
nem volt más módszere, lehetősége, Őt kötötte a törvény és a törvény szava. A törvény 
megmutatta azt, hogy az ember milyen rossz, és a törvényszegést, a törvény áthágását a 
büntetésnek kellett követnie. De a mi életünkben már kétezer éve Jézus Krisztusban van az 
ítéletünk. Mindenki tudja, ugye? Elvégeztetett, mondja Jézus. Oda lett helyezve Jézusra, a 
keresztfára. Nekünk már nem kell szenvednünk semmiféle, Istentől jövő olyan ítéletre, ami a 
törvényből fakadóan jönne ránk, a törvényszegésünk miatt. Mert Jézus hordozta és Jézus 
viselte el, és márpedig az ószövetségben a törvényszegésnek volt a következménye, azaz a 
törvénynek az átka volt a betegség. S írja a Galata levél, hogy „Krisztus váltott meg minket a 
törvény átkától, átokká tétetvén érettünk;” „hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen 
a pogányokon”. Rajtunk. Alapigevers. Tanuld meg kívülről, tudd idézni úgy, hogy sokat 
elmélkedsz rajta! Nézd meg, hogy mi volt az áldás az 5Mózes 28-ban! Mik voltak az átkok? 
Nagyon hosszú sorozat van ott az 5Mózes 28 második felében, ami nem volt jó, és mind alól 
megváltott Jézus! Halleluja! Halleluja!  

A hited soha nem lesz nagyobb, mint az ismereted Isten akaratáról. Nem lehetséges az, 
hogy a hited afölé emelkedjen, mint ahogy ismered és tudod azt, hogy mi Isten szándéka és az 
akarata. Egyszerűen nem lehetséges. Ha ezen a szinten van a megértésed Isten akaratáról, a 
hited maximum ezen a szinten lesz, vagy alatta. Sok példa van erre az Újszövetségben, 
sokszor említettük már az elmúlt hetekben a leprás történetét. Volt hite a gyógyulásban a 
leprásnak. Tudta azt, hogy Jézus képes rá, tudta azt, hogy Neki van ereje, lehetősége arra, 
hogy meggyógyítsa őt, de Isten akaratánál elakadt a hite. Nem tudott afölé emelkedni a hite. 
Amikor ez az akadály elmozdításra került, mert Jézus kijelentette, hogy akarom, gyógyulj 
meg, a hit is felszabadult és meggyógyult az illető.  

Ha nem ismered Isten akaratát és ez nagyon-nagyon fontos dolog, akkor minden 
körülménnyel szemben tétlen leszel. Minden nehézséggel, minden fájdalommal, minden 
körülménnyel szemben passzív leszel, mert nem tudod azt, hogy most ez egy olyan dolog, 
aminek ellen kell állni, vagy egy olyan dolog, amivel kapcsolatban mozdulni kell valamilyen 
irányban. Tehát, ha nem tudod nyilvánvalóan azt, hogy a betegségtünet, a hazugságtünet a 
testedben semmiféleképpen sem Isten akarata, akkor lehet, hogy azt fogod mondani, hogy hát 
nem tudom, mit csináljak most! Tanítja a Biblia egyértelműen, határozottan, nem csak egy 
helyen: álljatok ellene az ördögnek, és az ördög elfut tőletek! Mit kell tenned, amikor valami 
tünettel szembesülsz? Valamilyen fájdalommal szembesülsz? Valamilyen olyan próbával, 
nehézséggel szembesülsz, ami az ördögtől van? Mit kell tenned? Ellenállni neki? Hogyan 
tudsz ellenállni valaminek? Ülsz és nézel ki, hogy majd csak történik valami? Imádkozom, 
Uram! Uram, benyújtok egy kérvényt, segíts nekem. Nem ezt tanítja a Biblia!  

De a magas díjat is ki tudod fizetni, hála Istennek! Működik a számodra, azért, mert 
rendelkezésedre van bocsátva, neked működésbe kell hozni.  

A gyógyulás a rendelkezésedre van bocsátva! Az az erő, ami képes a testedet meg-
gyógyítani, az az erő, ami képes a testedet helyreállítani, már a rendelkezésedre van bocsátva. 
Nincs elzárva a csap Istennél, hogy kicsit csöpögtet neked, egy kis Szent Szellemet ad, vagy 
egy kicsit többet. Már odaadta, benned él! Mondja az Ige, hogy a Szent Szellem benned, a 
testedben él, képes arra, hogy megelevenítse a te testedet. A gyógyulás nem kívülről jön, 
hanem belülről jön a Szellem által. Ez a tiéd és hit által lehet ezt érvényre juttatni.  

Isten országa ilyen törvényeken nyugszik, a törvények pedig következetesek. Ha Ő mond 
valamit, akkor az úgy van, Isten nem változtatja meg az Ő törvényét. Valaki félre ne értse, 
ezek a törvények nem azok a törvények, amik az ószövetségi, Tízparancsolat szerinti „mit 
szabad és mit nem szabad, hogyan viselkedjél” törvények. Nem ezekről beszélünk! Nehogy 
valaki így gondolja! De vannak a gyógyulást működtető és befolyásoló törvények is, és Isten 
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nem változik, nem hágja át a saját törvényét csak azért, mert az emberek azt nem értik. Isten 
nem az alapján árasztja ki az erejét, hogy ki mennyire rászoruló szociálisan. Isten nem az 
alapján adja a gazdag áldásait meg a kreatív ötleteit, meg mindenféle jó dolgokat, amiből 
pénzt lehet csinálni, hogy mennyire vagy szociálisan rászoruló, mennyire vagy jó ember, vagy 
rossz ember. Ez egy ószövetségi gondolkodásmód, ha jót csinálok, jót kapok Istentől, ha 
rosszat csinálok, rosszat kapok Istentől.  

Van ezzel egy kis baj, hogy nem az ószövetségben élünk, hanem az újszövetségben, és 
Isten már mindennel megáldott téged a Krisztusban. Annak ellenére, hogy nem csináltál 
mindent jól. Hoppá! Még meg sem érdemeljük és mégis odaadta, sőt időnként ellenszegülők 
is vagyunk, és mégis szeret minket. Isten szeretete, és az, hogy mit kapunk tőle, nem függ 
attól, hogy mi hogyan viselkedünk. Isten feléd irányuló szeretete soha nem fog megváltozni. 
Amikor bizonyos dolgok nem működnek jól a számodra, azok nem azért vannak, mert Isten 
megharagudott rád. A bűn önmagában Istent nem korlátozza abban, hogy szeressen téged. 
Mégis sokan így gondolkoznak. Teljesen bűntudatúak és bűnközpontúak, azt gondolják, hogy 
ha jól csinálom a dolgaimat, akkor Isten szeretni fog. Ha rosszul csinálom, eltévesztem, akkor 
Isten megharagudott rám, akkor már nem leli kedvét bennem, akkor ferde szemmel néz rám 
és visszatartja az áldását. Mindenestől fogva téves gondolkodás ez, mert Ő már megáldott 
Krisztusban mindennel! Ahhoz, hogy ez igazán jól működjön a számodra ‒ egy 
törvényszerűség ez is ‒, meg kell változtatnod a gondolkodásmódodat!  

 Ha az a gondolkodásmód él benned, ami idáig is, akkor addig fogsz eljutni, ameddig idáig 
is eljutottál. Nem lehet messzebb eljutni, de majd, amikor odaérünk, akkor erről is beszélek!  

Természetesen Istennek mindenre van hatalma, de Ő nem árad a törvényeitől függetlenül. 
Vannak Isten erejét és az Ő kiáradását irányító törvények. Ha nem tudjuk, hogy mi az, ami 
Isten erejét fel tudja szabadítani, ha mi nem ismerjük, hogy mi az, ami akadályozza Isten 
erejét, akkor mi magunk lehetünk az akadály.  

Vajon a közös dicsőítés, a közös imádat, a szellemben és igazságban való egység elősegíti 
Isten erejének a működését itt közöttünk? Igen! A tudatlanság a hozzáférésben akadályoz 
minket, az ismeret pedig segít átvenni azt, amit Isten biztosított számunkra. A szellem-
világban mind ugyanígy működik! 

1Péter 2,24. 
24. Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván, az 

igazságnak éljünk: Akinek sebeivel gyógyultatok meg.  
Ha te csak imádkozol és passzívan vársz Istenre, hogy tegyen valamit, akkor áthágod a 

hitet irányító törvényt, és csodálkozol, hogy miért nem működik, pedig imádkoztam, és a 
pásztor is imádkozott értem! Az egész gyülekezet imádkozott értem! Uram, várom, gyógyíts 
meg engem! A testednek lehet, hogy idő kell ahhoz, hogy felöltse a gyógyulást, de Isten 
szemében te már gyógyult vagy, és amikor a hit azt mondja, hogy igen, ezt elfogadom, az 
felszabadítja Isten erejét és valóságba jön. Így működik, ennyire egyszerű! Nem bonyolult 
dolog ez!  

Ha te újjászülettél, akkor ugyanaz az erő van benned, mint ami Jézust feltámasztotta a 
halálból. Mekkora erő kellett ahhoz, hogy Jézus a halálból Ez csak jelentéktelen dolog az Ő 
számára. Jézusnak ez nem volt probléma. Az olyan, mint amikor leporolod a nadrágodat, 
ennyi. Jézust feltámasztani a halálból, ahhoz már az egész karja kellett. Ez egy ilyen egyszerű 
hasonlat, hogy nem a kisujja kellett hozzá, hanem a karja. Ez az erő, ami Jézust feltámasztotta 
a halálból, ez ott van benned!  

Ha ezen nem vagy hajlandó elmélkedni, ha nem vagy hajlandó gondolkozni, ha nem vagy 
hajlandó elmélyedni ebben az Igében, akkor soha nem fogod megtapasztalni azt, hogy ez az 
erő olyan mértékben működik rajtad keresztül, ahogy azt Isten akarja és tervezte. A probléma 
nagyon sokszor az, hogy nem tanultuk meg működtetni, nem tanultuk meg aktiválni azt az 
erőt, ami bennünk van, nem tanultuk meg kinyilvánítani, nem kapcsoltuk fel a lámpát. Várunk 
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valaki másra, hogy kapcsolja fel helyettünk. Amikor még az ember tudatlan és kiskorú, kérhet 
mástól imádságot, kérhet másoktól segítséget. Ehhez is vannak szellemi törvényszerűségek, 
hogy a hit hogyan szabadítható fel az egy akaraton elmondott imádságtól kezdve, a közösen 
elmondott imádság, a hívd magadhoz a gyülekezet véneit, megkenvén olajjal imádkoznak 
érted és meggyógyulsz. Sok módja van annak, hogy az ember elfogadja a gyógyulását, de 
nem hívja fel a vízműveket, amikor teát akar főzni, hogy hogyan lesz nekem vizem a csapból. 
Mert ismeri azt az egyszerű fizikai törvényt, hogy a csőrendszerben nyomás van, és ha 
megnyitom a csapot, akkor folyik belőle a víz.  

Amikor betegségtünet van a testedben és te ismered a törvényeket, hogy hogyan kell annak 
ellenállni, hogyan kell szólni ahhoz, hogyan kell megdorgálni, hogyan kell hitben járni, 
hogyan kell cselekedni az Ige alapján, akkor nem fogsz húsz év után mindenfelé futkosni 
alternatív megoldásokért, hogy segítsenek rajtad. Ne érts félre, nem kritika, nem kritizálás ez 
öt, tíz, húsz, harmincéves keresztények felé, hanem egyszerűen azért beszélek erről, hogy 
felnyíljon a szemünk arra, hogy minden a miénk. Meg kell látnunk, hogy ez hogyan működik 
a számunkra. Mert nem fog jönni senki a vízművektől, bolondnak fognak nézni. Nem fog 
jönni senki az ELMŰ-től, ha fölhívod őket, hogy nincs fény a lakásban. Ha nem jön senki, 
akkor azt mondod, hogy ez nem is működik a számomra! Mert ezt mondják sokan, hogy 
imádkoztam az Úrhoz és nem gyógyultam meg, ez nem működik a számomra! Azért, mert 
nem jól csináltad. Mert nem működtetted a hit törvényét, hanem pont az ellenkezőjét 
működtetted, a tudatlanságból fakadó hitetlenséget. Ezért az ismeret, a tudás nem rossz dolog, 
főleg, ha szellemmel át van itatva.  

Most jönne igazából a mai üzenet lényege, hogy nézzünk példát a Bibliában. A Márk 5-ben 
a vérfolyásos asszony története egy kiváló példa, mert ott több szellemi törvény 
kinyilvánításra kerül, hogy ez hogyan működik, hogyan lehet ezt létrehozni. Elkezdem és 
majd legközelebb folytatjuk. Kezdjük ott, hogy felolvassuk az egész történetet a Márk 
evangélium 5. fejezetéből, a 25-től olvasom a 34-ig. 

Márk 5,25‒34. 
25. És egy asszony, aki tizenkét év óta vérfolyásos volt,  
26. És sok orvostól sokat szenvedett, és minden vagyonát magára költötte, és semmit 

sem javult, sőt inkább még rosszabbul lett,  
27. Mikor Jézus felől hallott, a sokaságban hátulról kerülve, illeté annak ruháját.  
28. Mert ezt mondja vala: Ha csak ruháit illethetem is, meggyógyulok.  
29. És vérének forrása azonnal kiszáradt, és megérzé testében, hogy kigyógyult bajából  
30. Jézus pedig azonnal észrevevén magán, hogy isteni erő áradott ki belőle, meg-

fordult a sokaságban, és monda: Kicsoda illeté az én ruháimat?  
31. És mondának néki az Õ tanítványai: Látod, hogy a sokaság szorít össze téged, és 

azt kérdezed: Kicsoda illetett engem?  
32. És körülnézett, hogy lássa azt, aki ezt cselekedte.  
33. Az asszony pedig tudva, hogy mi történt vele, félve és remegve megy vala oda, és 

elébe borult és elmondott néki mindent igazán.  
34. Ő pedig monda néki: Leányom, a te hited megtartott téged. Eredj el békével, és 

megszabadulva bajodtól, maradj egészséges.  
Halleluja! Ez Isten Igéje! Ez egy iskolapéldája, egy mintapéldája annak, hogyan lehet 

meggyógyulni, hogyan működik a hit, hogyan lehet a hitet felszabadítani. Nem azt mondom, 
hogy mindig minden esetben mindenki így gyógyul meg, mert mondhatni azt, amennyire én 
tudom, hogy ő volt az első ember az ószövetségben, aki Jézus szolgálatán keresztül így 
gyógyult meg, hogy hozzáért, megérintette a ruháját. Mert olyan erőteljes hite volt abban, 
hogy ha csak ezt megteszi, akkor meggyógyul. Ezt követően már tudatosan mentek oda az 
emberek Jézushoz, hallva és látva az ő példáját és bizonyságát, hogy így meg lehet gyógyulni, 
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hogy hadd érinthessék Őt meg, hogy az erő kiáradjon. Mert az Ő megértéséből fakadóan 
sokan mások is megértést kaptak és áldást nyertek.  

Ugyanakkor azt látjuk itt azt a történetben, hogy sok más ember is hozzáért Jézushoz és 
megérintette Őt, de azok mégsem gyógyultak meg. Van valami, ami az asszony számára 
érvényre juttatta, előmozdította a gyógyulást. Van valami itt, amit, én úgy gondolom, hogy 
nem feltétlenül tudatosan csinált, de mégis működött a számára. Nem feltétlenül tudatosan 
kell csinálni azt, amit csinálunk ahhoz, hogy működjön a számunkra, egyszerűen működtetni 
kell a törvényt és akkor az működni fog. Az a helyzet, hogy ez működik sokszor hitetlenek 
számára is. Mert a törvény működik! Ahogy a gravitáció, a testek tehetetlensége, meg a 
fejhajtóerő működik hívőnek és hitetlennek is, úgy a szellemi törvények ugyanúgy működnek 
mindenki számára.  

Nézzünk meg egy-két dolgot itt ebből, amennyire időnk van, aztán majd legközelebb 
folytatjuk. Egyébként a Máté evangélium 9. fejezetében és a Lukács evangélium 8. fejeze-
tében is olvasod ezt a történetet. Azért megjegyzem, hogy ha három evangéliumban is benne 
van ugyanaz a történet, akkor az eléggé hangsúlyos. Nem véletlenszerűen beszél erről Lukács 
is és Máté is. Márk talán a legbőségesebben. A lényeg, hogy ez az asszony egyenesen bele-
nyúlt Isten erejébe. Az a gyógyító erő, ami Jézuson volt, ami ott volt abban a ruhában, az nem 
akkor jött létre, amikor az asszony hozzáért, az előtte is rendelkezésre állt. Mint ahogy az 
áram is rendelkezésre állt itt éjszaka, annak ellenére, hogy sötétség volt, mert nem volt senki, 
aki fölkapcsolja, mert minek kapcsoljuk föl éjszakára a világítást. De rendelkezésre állt. Az az 
erő, ami Jézuson volt, egyszerűen felszabadult akkor, amikor az asszony működésbe hozta a 
hite által. A gyógyulás működik! Jézus mindenkit meggyógyított! Ő már felszabadította az erőt! 
Ő már rendelkezésre bocsátotta a gyógyulást a számunkra, és a gyógyulás nem Jézuson múlik.  

Szeretném, hogy ha másra nem is, de legalább erre emlékeznél és tudatosítanád magadban, 
hogy ha meggyógyul valaki, az nem Istenen múlik. Ő már megtette a maga részét. Mi 
vagyunk azok, de beszélek először saját magamról, én vagyok az, aki nem ismerek mindent és 
nem tudok mindent úgy működtetni, hogy az mindenki számára, minden időben ugyanúgy 
működjön, mint Jézusnak, hogy mindenki meggyógyult, akkor, amikor hozzá mentek 
gyógyulást keresve. De hiszek abban, hogy az ismeret, az Ige tanulmányozása, az Ő kenete, 
az Ő szándéka és akarata és az elhívásunk része az, hogy erről megértést nyerjünk, hogy 
áldássá legyünk mások számára, hogy mi is meggyógyuljunk és mások is meggyógyuljanak a 
szolgálatunkon keresztül. A te szolgálatodon keresztül. A tiéden! Igen, a tiéden. Imádkozol a 
gyermekedért, az anyósodért, az apósodért, a férjedért, a feleségedért, a pásztorodért, vagy 
bárkiért.  

Itt sem Jézuson múlt az, hogy ez az asszony meggyógyul vagy nem. Azt sem tudta, hogy ki 
ez az asszony. Azt sem tudta, hogy ki az, aki megérintette. A tanítványok megkérdezték tőle, 
hogy Mester, baj van? Összevissza nyomkodnak, lökdösnek itt az emberek, egy nagy tömeg 
vesz téged körül és te azt kérdezed, hogy ki az, aki érintett engem? Amikor az erő kiáradt 
Jézusból, akkor Ő érezte és tudta a különbséget, hogy valaki hittel csatlakozott rá, hittel 
érintette Őt meg. Nem kételkedéssel, nem csak egy reménységgel, nem csak egy „én egy 
rászoruló vagyok, segíts rajtam, könyörülj rajtam, Uram” mentalitással, hanem hittel. Azt sem 
tudta, hogy ez a nő elég szent-e, elég jó-e, vagy bűnben él-e, vagy tizedfizető-e, vagy adako-
zó-e, vagy mit csinált tegnap. Meg ezek a mindenféle kifogások, amit a vallás meg a 
karizmatikus egyházak is a gyógyulással kapcsolatban feltételként szabnak, hogy hogyan 
lehet meggyógyulni és milyen feltételei vannak annak, hogy valaki meggyógyuljon, Jézus 
semmit nem tudott erről, hogy az asszony mit csinált. Nem tudta, hogy miért lett beteg, mi 
okozta ezt a betegséget. Nem tudta, hogy mit csinált kisgyerekkorában, fiatalasszonykorában, 
a múlt héten. Ráadásul törvényszegő volt! Honnan tudom ezt, hogy törvényszegő volt? Onnan 
tudom, hogy nem mehetett volna be a tömegbe, mert a törvény szerint ő tisztátalan volt. Azt 
kellett volna kiabálnia, hogy tisztátalan vagyok, tisztátalan vagyok, beteg vagyok! A törvény 
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ellenére, az életét kockáztatva ment be oda, a Jézust körbevevő tömegbe akár négykézláb. Ez 
is egy hitet felszabadító és működtető erő, de erről majd a következő alkalommal.  

Ha a hit talaján állunk, akkor kiárad az erő. Az első törvény, amely működtette azt, hogy 
hitben tudjon járni, az volt, hogy hallott Jézusról. Itt mondja a 27-es vers: „amikor Jézus felől 
hallott”. Ez egy egyszerű mondat, azt gondolnánk, hogy ennek nincs jelentősége. Óriási 
jelentősége van, itt indul és ez talán az egyik legfontosabb dolog: hallani. Hallani az igaz-
ságot! Ha nem hallod az igazságot, akkor soha nem lesz benne hited! Ha nem hallod Isten 
beszédét, akkor nem fogsz benne hinni! Soha senki nem tudott az ismerete felett hinni. Nem 
lehetséges hinni a gyógyulásban, ha nem tudod azt, hogy Jézus a gyógyító és Ő meg akar 
téged gyógyítani. Főleg akkor, ha különböző tévtanítások akadályozzák az elmédet meg a 
szívedet. Az asszony hallott Jézusról és a hit hallásból van, a Róma 10,17 ezt egyértelműen 
elmondja nekünk. Szellemi törvény, a hit törvényének a működése! A hit hallásból van! A 
hitetlenség miből van? Ugyanabból van! Hallásból! A rossz hírek hallása, a rossz, hitetlen 
beszédek hallása ugyanúgy felépíti a negatív hitet benned, mint a pozitív, jó hit hallása a 
pozitív hitet. A sorozatoktól, a Facebook posztoktól, az ostoba filmektől, a valóságshowktól, a 
semmit sem érő, Isten Igéjével ellentétes dolgokból nem fog hit kialakulni benned. Ez egy 
törvény! 

Nem bonyolult, mégis itt az első lépésnél, a félcentis küszöbön sokan elbuknak. Azt 
gondolják, azt hiszik, hogy csak imádkoznom kell, semmi más dolgom nincsen. Isten nagyon 
sokszor könyörül sok csecsemőn, akik más hitén keresztül, valami ajándékon, vagy más 
szolgálatán keresztül meggyógyulnak. De én most hozzátok, keresztényekhez beszélek, akik 
öt, tíz, húsz éve idejártok. Az Ige hallása, hallgatása nélkülözhetetlen. Az együttérző, sajná-
lkozó rokonoktól nem lesz hited. A hitetlen, „nem lehet tudni, hogy Isten mit akar” gondolat-
októl nem lesz hited. A hithez Isten akaratára és Isten Igéjére van szükséged. Elmélkedned 
kell, befogadnod kell. Szükséged van az Igére! Lépj az Igébe és elmélkedj rajta! Lépj bele az 
Igébe és elmélkedj rajta! Az asszony hallott Jézusról, fontolóra vette, elfogadta, elhitte, 
miközben dönthetett volna úgy is, hogy elutasítja. Dönthetett volna úgy, amikor hallott 
Jézusról, hogy nem hisz abban, hogy ha a ruhája szegélyét megérinti, akkor meggyógyul? 
Persze, mondhatta volna azt, hogy ez butaság.  Mint ahogy nagyon sok ember számára ez a 
fajta hit nem jelentkezett. Mert csak őróla olvassuk itt ezt, hogy hallott Jézusról és a 
sokaságban hátulról kerülve illeté annak a ruháját. Elutasíthatta volna, de ő elfogadta. A 
Példabeszédek 4,20‒22-ben mondja: 

Példabeszédek 4,20‒22. 
20. Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédeimre hajtsad füledet.  
21. Ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket a te szívedben.  
22. Mert életük ezek azoknak, akik megnyerik, és egész testüknek egészség.  
Ezt hányszor hallottad már? Ez egy törvény! Ez egy szellemi törvény! Bocsánat, hogy a 

törvény szót ennyiszer használom, ez egy kicsit negatívan cseng a fülünkben, mert mi nem a 
törvény alatt vagyunk, szoktuk ezt mondani, de az egy más téma. Én szellemi törvényekről 
beszélek most. Az Ige gyógyszer, találj rá! Ez az, amit sokan megszegnek, hogy nem keresik, 
nem kutatják, nem ásnak mélyre, nem forgatják magukban. Minden más fontosabb, nem az 
Igére fókuszálnak és már az első pontban elbuknak.  Az Úrtól akarunk kapni, de nem töltünk 
időt az Ő Igéjében, akkor nem működtetjük a törvényt. Világosságot akarunk az épület-
ünkben, de nem kapcsoljuk fel a lámpát, pedig ott van az áram a vezetékben, de nem 
kapcsoljuk fel, mert lusták vagyunk, inkább ülünk a sötétben és várjuk azt, hogy valaki 
kapcsolja fel helyettünk. Nem ezt csináljuk sokszor, hogy imádkozzon valaki értem? Nincs 
ezzel baj, félre ne értsétek! Ma is lesz erre lehetőség, hogy összekapcsoljuk a hitünket, előre 
jöhetsz és meggyógyulhatsz valaki más szolgálata által, de nem biztos, hogy messzire el tudsz 
menni utána, miután meggyógyultál.  
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Mert lehet, hogy jön a sátán és újra vissza akarja tenni rád a tünetet, meg jön a kísértés. Ha 
az Ige nem él benned, akkor a legalapvetőbb törvényt hágtad át. Amely így szól: „Fiam, az én 
szavaimra figyelmezz, az én beszédeimre hajtsad füledet”. Ha ez igaz, akkor nem a benzin-
kutasra hajtod a füledet, nem a szomszédasszonyra, hanem az Ő beszédeire. „Ne távozzanak 
el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket a te szívedben” Ne távozzon el a szemedtől, mindig arra 
fókuszálsz. Így működteted a törvényt. Mit csinált ez az asszony? Arra fókuszált, ha oda 
megyek, hozzáérek, akkor meggyógyulok! Nem kételkedett, hogy talán sikerül, talán nem. 
Felszabadította a hitét! „Mert életük ezek azoknak, akik megnyerik, és egész testüknek 
egészség” Halleluja! 

 Reggelig tudnám folytatni, de most már befejezem. Legyen dicsőség Istennek! Innen 
fogjuk folytatni legközelebb. Hiszem, hogy áldásodra volt! 
 

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

 
 

 


