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Horváthné Éva: A GYÓGYULÁS MÓDJAI 

Bor Ferenc: A GYÓGYULÁS NAGYKÖVETEI 

KSZE Ságvár, 2022. 07. 02. élőben elhangzott tanításának nyers szövege 
 

Áldott légy, Uram! Hatalmas a Te kegyelmed, a Te irgalmad felénk! Hálásak vagyunk, 
Uram, a Te drága, szeretett Fiadért, akit értünk adtál, és aki a kereszten meghalt. Az Ő sebei 
árán gyógyulást nyertünk, az Ő vére tisztára mosott minket és megszabadított minden bűntől. 
Hálásak vagyunk, Uram, a Te békességedért, az örömödért, az aggódásmentes életért. Meg-
törünk minden rossz gondolatot, minden rossz dolgot az életekben, a családok életében. 
Köszönjük, mennyei Atyám, hogy a Te királyságodban élhetünk. Köszönjük, hogy minden 
napon jobban megismerünk Téged. Drága, szeretett mennyei Atyánk, köszönjük a Te 
szeretetedet, amely örök! Köszönjük, mennyei Atyám, hogy fellobban a láng és a régi szeretet 
előjön, az igazi isteni szeretet. Köszönjük, mennyei Atyám, hogy ezzel a szeretettel 
szerethetjük egymást. Köszönjük, mennyei Atyám, az összes embert, aki Krisztus Testében él. 
Köszönjük, hogy a Te Igédet szólják és a Te Igéd alapján imádkoznak együttes erővel. 
Köszönjük Jézus nevében! Köszönjük ezt a jelenlétet, mennyei Atyám. Köszönjük, hogy itt 
vagy középen, drága Úr Jézus. Itt vagy bennünk, itt vagy velünk, itt vagy közöttünk. Hálásak 
vagyunk ezért! Köszönjük a drága Szent Szellemet, aki bennünk lakik. Köszönjük, hogy a 
mai alkalmat átadhatjuk a Szent Szellemnek és Ő fogja szólni a szavakat a számból, az Úr 
üzenetét. Köszönjük azt a képességet, amit adtál, Uram, hogy egyszerűen és érthetően 
átadjam az üzenetet. Hálás vagyok ezért, Uram! Hálás vagyok, mennyei Atyám, azokért, akik 
itt jelen vannak a mai napon és hallgatják a Te üzenetedet. Kinyitják a szívüket, a fülüket az 
Ige hallására és befogadására és meglátják a Te igazságodat. Kijelentéseket, megértéseket 
szólítunk a mai napon! Köszönjük, Uram, a Te bölcsességedet, amely bölcsességgel szóljuk a 
Te Igédet. Hálákat adunk Neked, Uram, minden jóért, amit az életünkben elvégzel. Hálásak 
vagyunk ezért és minden nap a Te utadon járunk, és nem inogunk meg, se jobbra, se balra. 
Csak Te vagy az igazság, Te vagy az élet! Te vagy az út, amin járnunk kell! Hálásak vagyunk, 
hogy másokon is segíthetünk, mennyei Atyám. Minden testre kiárasszuk a Te jelenlétedet, a 
Te kenetedet, a gyógyító kenetedet, Jézus nevében! Járd át a testeket! Drága Szent Szellem, 
újítsd meg a testeket minden napon! Hálákat adunk, mennyei Atyám, drága Úr Jézus, drága 
Szent Szellem! Ámen! 

A mai napon arról fogtok hallani, hogy hogyan gyógyulhatsz meg. Többféle módot sorolok 
fel. Az első Igénk a Zsoltárok 91-ből szól: 

Zsoltárok 91,1. 14–16. 
1. Aki a Felségesnek (Elion) rejtekében lakozik, a Mindenhatónak (Shaddai) árnyéká-

ban nyugszik az. 
14. Mivelhogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert 

ismeri az én nevemet!  
15. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt; vele vagyok háborúságában, meg-

mentem és megdicsőítem őt. 
16. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én üdvösségemet. 
Ebben az Igében nagyon sok jó dolog szerepel, amit Istentől megkapunk. Azt mondja, 

hogy aki a felségesnek rejtekében lakozik. Az „aki” mi vagyunk, és ott nyugszunk meg az Ő 
árnyékában. Ő megvédelmez bennünket. Azt mondja, hogy aki ragaszkodik hozzám, tehát mi, 
ha ragaszkodunk hozzá, megszabadít minket, felmagasztal, amit már megtett Jézus a 
kereszten. Azt mondja, hogy aki ragaszkodik hozzám, azt megszabadítom, felmagasztalom, 
mert ismeri az én nevemet. Aki segítségül hív engem, meghallgatom őt, vele vagyok 
háborúságában. Mindenkit, akármilyen probléma jön feléd, akár betegség, aggódás, félelem, 
bármi más, Ő veled van, mert megszabadított belőle. Ő veled van, ha ilyen támadás ér. Ő 
megment bennünket! Megdicsőít bennünket! Azt mondja, hogy hosszú élettel elégítem meg 
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őt. Isten hosszú életet tartogat mindannyiunk számára. Ezért, ha valami betegség, aggódás, 
félelem, lelki problémák, vagy bármi más jön feléd, ami meg akarja rövidíteni az életedet, 
arra ellenségként kell tekinteni. Az egyik legfontosabb dolog, amit meg kell tennünk, hogy 
ellenálljunk ezeknek. Megkaptuk Krisztusban a jogainkat, a hatalmunkat, hogy ellenálljunk. 
Fel kell ismerni a jogainkat. Jézus az életével fizetett azért, hogy használjuk a jogainkat és a 
hatalmunkat. Jogodban áll ellenállni, ellene menni a betegségnek. Agresszívnak, erőszakos-
nak kell lennünk a betegségekkel és a problémákkal szemben, a jó oldalról, isteni oldalról, 
mert erőszakkal ellene kell menni az ellenség támadásának.  

Most megnézünk különböző módokat arra, hogyan kaphatjuk meg a gyógyulásunkat. 
1. Gyógyulás a test természetes folyamata által, orvosi segítséggel vagy anélkül  
Nagyon fontos, hogy higgyünk a gyógyulásban. Azt már tudjuk, hogy a testünk elbukott, 

amikor bejött az átok a földre és ezért a testünk halandóvá vált. De mégis képes küzdeni a 
betegséggel. Isten teremtette így, hogy küzdjön a betegséggel. Tudjuk, hogy sok betegség van, 
amit a test képes legyőzni. De vannak olyan betegségek is, amiket a test nem tud legyőzni, 
mert halandó. Ezért van szükségünk arra, hogy a Szent Szellem megelevenítse a testünket és 
szükségünk van az Ige gyógyszerére. A Róma 8,11 a Rhéma Igém, hogy annak a Szelleme 
lakik bennem, aki Jézust feltámasztotta a halálból és ugyanaz a Szent Szellem megeleveníti a 
mi halandó testünket is, a bennünk való lakozása által.  

Vannak dolgok, amik megpróbálják megtámadni a testedet, de a tested legyőzi őket. Mert 
meg tudja és meg is fogja gyógyítani magát sok dologból. Például, ha elvágod a kezed, vagy 
bárhol elvágod véletlenül magad, vagy felhasítja a rózsa vagy bármi a bőrödet, a test önmagát 
gyógyítja, szépen begyógyul a seb. Vagy ha megütöd magad, akkor onnan is eloszlik a vér. A 
test meggyógyítja magát. Előfordulnak más elváltozások is a testben. Valami miatt hánysz, az 
rövid időn belül helyrejön. Vagy gyomorrontásod van és egy idő után meggyógyul az is. 
Annyit dolgozol, hogy elfárad a tested, alszol egy jó nagyot, kipihened magad és újra 
felfrissülsz. De néha szükségünk van orvosi segítségre is. Az egy köztudott dolog, hogy az 
orvosok korlátozottak, mert nem minden betegségnél tudnak segíteni. Nem tudnak csodát 
tenni. Valamilyen szinten karban tudják tartani a testünket. 

Ahhoz hasonlítom, amikor az autót elvisszük a szerelőhöz, ott karbantartják, kicsit meg-
javítják. Az orvosok ugyanúgy javítják meg a testünket, mint ahogy az autót karbantartják a 
szerelők. A gyógyszerek is korlátozottak. Miért? Mert nem a gyógyszer gyógyít meg, hanem 
a gyógyszer segíti a testedet, hogy meggyógyítsa magát. Fontos ezekről tudni. 

A saját példámmal jövök. Dicsőség az Úrnak, nagyon régen volt, amikor pánikbetegségben 
szenvedtem és bizony kellett orvosi segítség, kellett a gyógyszer, de a végén még is nekem 
kellett hozzátenni magam, hogy meggyógyuljak belőle. Ha fáj valamilyen testrészünk és már 
kínos a fájdalom, akkor bevesszük a gyógyszert. Egyedül Isten tud csak természetfölötti 
gyógyulást tenni, csodát tenni, ami hit által működik. Amikor a hited nincs azon a helyen, 
hogy természetfeletti módon megkapd a gyógyulást, sőt, ha nem javul az állapotod, inkább 
rosszabbra fordul, akkor orvosi segítségre van szükséged és ez egy normális dolog. Mert mi a 
hosszú távú cél? Mit akar Isten? Azt akarja, hogy jól legyél, hogy hosszú és bövölködő életet 
élj. Azt akarja, hogy betöltsd az elhívását. Ha vannak problémák, amikben úgy látod, hogy a 
hited nem elégséges és orvosi segítségre van szükséged, akkor menj el az orvoshoz! Sokan 
mondják, hogy újjá vagyunk születve, hiszünk Istenben, akkor miért megyünk orvoshoz? El 
kell menni és emiatt ne kárhoztasd magad, mert nem vagy még ott hitben, hogy el tudd 
fogadni a természetfeletti gyógyulást. El kell az orvoshoz menni. Azért, mert beveszed a 
gyógyszert vagy orvoshoz mész, ne legyen bűntudatod! Ha ezen a hitszinten vagy, akkor tedd 
meg! Ha küzdesz valami betegséggel, akkor menj el az orvoshoz és vedd be a gyógyszert! 
Mert az a hosszú távú cél, hogy jól legyél, hogy javítsanak a testi problémáidon.  

Nemrég volt a vakbélműtétem. Nem sokáig gondolkoztam azon, hogy elmenjek-e orvos-
hoz vagy megműttessem-e magam. Valaki mondhatja erre, hogy hitből kellett volna meg-
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gyógyulnom. Megpróbálhattam volna úgy is és meg is kaphattam volna, de nem fogok meg-
halni a saját felelőtlenségem miatt. A hosszú távú cél az, hogy betöltsük az elhívásunkat, mert 
akkor nem állnék itt, lehet, hogy belehaltam volna, így elmentem az orvoshoz. Fontos az 
orvosi segítség, ha a hitszinted ott van, és ezt diktálja a józanész. Van egy Ige az 1Timótheus 
5,23-ban, lapozzunk oda. 

1Timótheus 5,23. 
23. Ne légy tovább vízivó, hanem élj egy kevés borral, gyomrodra és gyakori gyengél-

kedésedre való tekintettel.  
Itt azt mondja Pál Timótheusnak, hogy te eddig kizárólag csak vizet ittál, ezentúl igyál egy 

kevés bort is, mert jót fog tenni a gyomrodnak és nem fogsz olyan gyakran gyengélkedni. A 
borban nagyon sok ásványi anyag van és nagyon sok vitamin. Utánanéztem és főleg B 
vitaminok, magnézium és ásványi anyagok vannak benne. Ezért érdemes fogyasztani 
mértékkel, mert ott van, hogy mértékkel, azt mondta, hogy egy kevés borral élj. Valószínű, 
hogy olyan gyomorproblémája volt, amire jó volt egy-egy kis pohár bor. Biztos, hogy nektek 
is már mondta az orvos, hogy egy-egy pohár vörösbort meg lehet inni éhgyomorra vagy evés 
után. Ha kismértékben fogyasztja az ember, az nagyon jó és egészséges, de ha nagymérték-
ben, akkor az káros és halálos lehet. A testnek kellenek a vitaminok, az ásványi anyagok, amit 
pótolni kell a szervezetünkben. A szervezet is jelez, ha van valamilyen vitaminhiány vagy 
ásványi anyag hiány. Mert tudjuk azt, hogy a test szerves anyagból áll.  

Ha úgy látod, hogy a szellemi hitszinted nincsen azon a helyen, hogy el tudd venni a 
gyógyulásodat természetfeletti módon, akkor természetes módon kell megtenni. A termé-
szetes módok a gyógyszer, a gyógynövények, bor. Bármi, ami természetes dolog. Meg kell 
próbálni! Az orvosokat is Isten teremtette, az ő képességüket. Nem bűn az, ha az ember 
elmegy orvoshoz. Addig vedd be a gyógyszert, amíg nem kapsz Isten Igéjéből olyan 
kijelentést, amiben meggyőződésed van, és a bensődben tudod, hogy már nincs rá szükséged. 
El kell jutni egy olyan hitszintig, de addig mindenképpen be kell venni a gyógyszert. Sokan 
abbahagyják a gyógyszer szedését a hit mutogatásával, hogy én milyen hit ember vagyok, de 
ez nem a hit cselekedete. Ez sokszor a butaság cselekedete. 

A hit Isten Igéjének a hallásából kezdődik. Ha Isten megmutatta neked, hogy meggyógyul-
tál, akkor megtehetsz bármit, amit Isten mutatott neked, hogy tegyél. De abbahagyni a 
gyógyszer szedését, mert szerinted ez a hit cselekedete, ez nem így működik. Ez olyan, 
mintha a kocsit fognád a ló elé. Felelőtlenül ne hozzunk döntéseket! 

2. Az Ige általi gyógyulás 
Példabeszédek 4,20–22. Egyszerű fordítás 
20. Fiam, hallgass a szavamra, gondosan figyeld, amit mondok! 
21.Tartsd a szemed előtt, vésd a szíved mélyébe szavaimat, 
22. mert életet adnak, ha megragadod őket, egészséget és gyógyulást egész testednek. 
Jól érthető, ahogy az Egyszerű fordítás leírja. Hallgassunk Isten szavára! Tartsuk oda a 

fülünket, hallgassuk! Hallgassuk a tanításokat! Mélyedjünk el Isten Igéjében! Ha kinyitod egy 
résznél a Bibliádat, mélyedj el abban, amit eléd hoz az Úr! Mélyedj el, gondolkodj el rajta, 
mert életet ad neked Isten szava és meg tudod ragadni az egészséget és a gyógyulást! Ámen! 
Az Ige Isten szava. Az Ige természete az élet, az egészség és a gyógyulás. Az Ige gyógyszer. 
Ha te időt töltesz az Igében, akkor meg tud történni a gyógyulás az életedben. Lapozzunk a 
Zsidó 4,12-höz, az Egyszerű fordításból olvasom föl ezt is.  

Zsidó 4,12. Egyszerű fordítás 
12. Mert amit Isten kimond, az a szó, élő, erőteljes és hatékony. Isten szava élesebb, 

mint a legélesebb kétélű kard. Mélyen belénk hatol, egészen addig, ahol a szellem és a 
lélek közötti határ húzódik. Isten beszéde behatol a csontjaink találkozásáig, sőt a csont-
jaink belsejébe is: megítéli és szétválogatja szívünk gondolatait és szándékait. 
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Halleluja! Dicsőség az Úrnak! Mélyen belénk hatol Isten Igéje. Mélyen, egészen a csontok 
belsejéig. Halleluja! Jézus azt mondta a János 6,63-ban, hogy a beszédek, amelyeket én 
szólok néktek, szellem és élet, azaz Isten Igéje élet. 

3. A csoda általi gyógyulás 
Apostolok cselekedetei 8,4–8. 
4. Amazok annak okáért eloszolván, széjjeljártak, hirdetve az Igét. 
5. És Fülöp lemenvén Samaria városába, prédikálja vala nékik a Krisztust. 
6. A sokaság pedig egy szívvel-lélekkel figyelmeze azokra, amiket Fülöp mondott, 

hallván és látván a jeleket, melyeket cselekedék. 
7. Mert sokakból, kikben tisztátalan szellemek voltak, nagy hangon kiáltva kimené-

nek; sok gutaütött és sánta pedig meggyógyula. 
8. És lett nagy öröm abban a városban. 
Ámen! Fülöp a szamaritánusoknak prédikál, jeleket és csodákat tesz, és sok ember meg-

gyógyul. Az emberek hallják az Igét és pozitívan reagálnak. Nem tudták, hogy meg fognak 
gyógyulni vagy újjá fognak születni aznap, de reagáltak rá. Ezt úgy nevezzük, hogy reagáló 
hit, ahogyan reagálnak az emberek Isten Igéjére és a gyógyulásokra. A következő az 
Apostolok cselekedetei 3-ban, ezt ismeritek, ez az Ékeskapunál történt eset. 

Apostolok cselekedetei 3,1–9. 
1. Péter és János pedig együtt mennek vala fel a templomba az imádkozásnak órájá-

ra, kilencre. 
2. És hoznak vala egy embert, ki az ő anyjának méhétől fogva sánta volt, kit minden 

nap le szoktak tenni a templom kapujánál, melyet Ékesnek neveznek, hogy kérjen ala-
mizsnát azoktól, akik bemennek a templomba. 

3. Ez mikor látta, hogy Péter és János a templomba akarnak bemenni, kére tőlük ala-
mizsnát. 

4. Péter pedig mikor szemeit reávetette Jánossal egyben, monda: Nézz mireánk! 
5. Az annakokáért figyelmez vala reájuk, remélvén, hogy valamit kap tőlük. 
6. Péter pedig monda: Ezüstöm és aranyam nincs nékem; hanem amim van, azt adom 

néked: a názáreti Jézus Krisztus nevében, kelj fel és járj! 
7. És őt jobb kezénél fogva felemelé, és azonnal megerősödésének az ő lábai és bokái. 
8. És felszökvén, megálla és jár vala és beméne velük a templomba, járkálva és szök-

delve és dicsérve az Istent. 
9. És látá őt az egész nép, hogy jár és dicséri az Istent: 
Itt három különböző dolog történt. Először Péternek megvan abban a pillanatban a hit 

ajándéka. Lát egy helyzetet, ami felkavarja őt a szellemében. Ránéz erre az emberre, aki 
koldul, és azt mondja, hogy nincs ezüstöm és aranyam, de amim van, azt neked adom. Van 
valamim, amit neked adok. Jézus korábban kiküldte kettesévvel a tanítványait, amikor 
szolgált és hatalmat adott nekik minden betegség és démon felett. Azt mondta, hogy ingyen 
kaptad, ingyen add! Péter azt mondja, hogy amim van, neked adom. A hit felszökött Péter 
szívéből és felemelte az embert.  Ez nem könnyű dolog, mert ha valaki ellenáll annak, hogy 
fölemeljék, akkor azt nagyon nehéz fölhúzni, de ugyanúgy az embernek is hit volt a szívében 
arra, hogy meggyógyul. Itt a hit ajándéka szabadult fel. Felhúzta azt az embert, annak pedig 
meggyógyultak a lábai és a bokái. Ámen! Dicsőség az Úrnak! Hisszük, hogy ez a gyógyulás 
megtörténik más életében is.  

4. A gyógyítás ajándéka által 
Ebben a másik történetben a gyógyítás ajándéka által gyógyult meg az ember.    
1Korinthus 12,9–10/a. 
9. Egynek hit ugyanazon Szellem által; másnak pedig gyógyítások ajándékai azon egy 

Szellem által; 
10/a. Némelyiknek csodatévő erőknek munkái;  
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Ámen! Ez a három dolog mind összefonódik. Ezeket nem lehet szétválasztani, ezek össze-
fonódnak. Ez az ember megkapja a gyógyítás ajándékát a hit ajándéka alapján. Mit látnak az 
emberek? Csodát látnak. Ez a harmadik dolog, a csoda. Ahogy mondtam, ez a három dolog 
összefonódik, és nem lehet szétválasztani őket. A hit ajándéka létrehozta a gyógyítás ajándé-
kát, amelyet az emberek csodaként tapasztaltak meg – nagyon jó ezt látni ebben a történetben 
– és ennek eredményeként tudták hirdetni az Evangéliumot.  

Márk 16,17–18. 
17. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek; 

új nyelveken szólnak. 
18. Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre 

vetik kezeiket, és azok meggyógyulnak. 
Ámen! Megtörténnek a csodák, ha hit van a szívünkben. Az egyik módja Isten gyógyításá-

nak a hit ajándékán keresztül egy másik emberben, ami majd gyógyítás ajándékává változik a 
befogadó személynél, ha nem állnak ellen, és végül csodát tapasztalnak meg. Némelyik 
gyógyulás így történik. Sokszor az emberek mennek és keresnek valakit, aki a gyógyítás 
ajándékával rendelkezik, hogy imádkozzon értük. Minden idejüket azzal töltik, hogy az 
összes nagy gyógyító összejövetelre elmenjenek. Azt próbálják elérni, hogy ne kelljen 
használni a hitüket, hanem inkább mások hitére hagyatkoznak. Ez nem mindig működik. Isten 
azt akarja, hogy te higgyél. Más szóval, nem kell az összes gyógyító összejövetelre elmenni, 
hogy meggyógyulj. Nagyon jó dolgok ezek és el kell menni, aki akar, de nem kell az összes 
nagy összejövetelre elmenni, gyógyulásra várva. Meggyógyulhatsz ott, ahol most vagy, ahol 
most ülsz, mert a gyógyulás benned van, benne van a szellemedben. Hisszük azt, hogy 
eljutunk addig a hitszintig, hogy ezt megértsük.  

Természetesen vannak a hit ajándékai, a gyógyítás ajándékai és a csodák, amik meg-
történnek Krisztus Testében és ez egy nagyon jó dolog. Ez egy lehetséges mód arra, hogy az 
emberek meggyógyuljanak. Csak az a probléma, hogy a keresztények sokszor valaki más 
hitében bíznak, és soha nem fejlesztik ki a saját hitüket, mert mindig jönnek, szaladnak, hogy 
imádkozz értem. A saját hitedet fejleszd ki és imádkozz magadért is, mert meg tudod tenni és 
te is tudsz másokért is imádkozni! Fontos az, hogy kifejlesszük a hitünket. Amikor ezt a 
kezdeti gyógyulást kikezdi az ellenség, akkor nem tudod, hogy hogyan higgy, nem fogod 
tudni, hogy hogyan ragaszkodj hozzá. Meg kell tanulni, hogy hogyan higgyünk Istenben és 
hogyan alkalmazzuk a már meglevő hitünket. Nagyon fontos ezekre ráfókuszálni és figyelni.  

5. A beteg hite általi gyógyulás 
Jézus nagyon sokszor elcsodálkozott azoknak a hitén, akik hozzá jöttek. Azt mondta a 

vérfolyásos asszonynak, hogy a hited megmentett téged. A vak Bartimeusnak azt mondta, 
hogy a hited meggyógyított téged. A két vak embernek azt mondta, hogy legyen nektek a 
hitetek szerint. Annál az embernél, akit a tetőn leeresztettek, látta azoknak a hitét, akik 
leeresztették és az ő hitükön keresztül gyógyult meg a beteg. A beteg hite is nagyon erőteljes 
mód, nagyon fontos, hogy a beteg miben hisz. Mindannyiunknak így kellene meggyógyulnia 
és meg is fogunk, dicsőség az Úrnak! Az Apostolok cselekedeteihez lapozzunk.  

Apostolok cselekedetei 14,8–10. 
8. És Listrában ül vala egy lábaival tehetetlen ember, ki az ő anyjának méhétől fogva 

sánta volt, és soha nem járt. 
9. Ez hallá Pált beszélni, aki szemeit reáfüggesztvén, és látván, hogy van hite, hogy 

meggyógyul, 
10. Monda nagy fennszóval: Állj fel lábaidra egyenesen! És felszökött, és járt. 
Ámen! Ez az ember észrevette, meglátta, hallotta szellemben és válaszolt. Ez volt Péter. 

Meglátta ezt a hitet a gyógyuláshoz, meglátta ennek az embernek a saját hitét. Ahogy hallod 
Isten Igéjét, annak fel kellene kavarnia valamit a szívedbe. A hit megszületik, a hit hallásból 
jön, de a hallás az Ige szelleméből jön. Szellemben hallani, ezt már tudjuk, hogy mit jelent. 
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Amikor szellemben hallasz, a hit megszületik, és el tudod fogadni a gyógyulást, amire szük-
séged van. Minden hívő képes megkapni a gyógyulást, amire szüksége van, mert Isten Igéje 
működik a szívében. Ámen!  

6. Az egyetértés imája általi gyógyulás 
Máté 18,19–20.  
19. Ismét, mondom néktek, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön, 

bármely dolog felől, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám. 
20. Mert ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok kö-

zöttük. 
Ámen! Természetesen ez a bármely dolog felől nem azt jelenti, például, hogy dögöljön 

meg a szomszéd lova. Természetesen ezt Isten nem tudja meghallani, mert nincs is benne az 
Igében ilyen. Bármely dolog felől, ami Isten Igéjében van, és ami Istentől van, a jó dolog. Ha 
ketten egy akaraton vagyunk egy dologban, akkor Istentől lehet kérni. A bármely dolog nem 
mindegy, hogy mi, hanem minden, ami a szeretet vonalában működik, Jézus nevében. Azt írja 
Isten Igéje, ha ketten összhangban vagytok mindazzal kapcsolatban, amit kértek, akkor az 
valóságba jön. Most lapozzunk a Jakab levélhez. 

Jakab 5,14–16.  
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 kö-

vetett is el, megbocsáttatik néki. 
16. Valljátok meg bűneiteket egymásnak és imádkozzatok egymásért, hogy meggyó-

gyuljatok: mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése. 
Ámen! Az Ige azt mondja, hogy valljátok meg bűneiteket egymásnak és imádkozzatok 

egymásért, hogy meggyógyuljatok.  
    Az, hogy valljuk meg bűneinket, azt jelenti, hogy elmondjuk egymásnak a prob-

lémánkat, hogy tudjunk érte imádkozni. Kell lennie a hit egy szintjének, ahol mindkét fél 
egyet tud érteni, amiért imádkoznak. Le kell menni az ő szintjükre, meg kell kérdezni tőlük, 
hogy mit hisznek, és egyet kell érteni velük. Például, ha az az illető, akivel egy akaraton 
akarunk imádkozni, mert műtétre megy, és mondja nekem, hogy: „én abban hiszek, hogy az 
Isten vezeti az orvosok kezét”, akkor én mondom neki, hogy jó, egyetértek vele, és ezért 
imádkozunk. Ez az egyetértés helye és ez a támogató hit is.  

Beszéltünk a reagáló hitről, ez pedig a támogató hit. Ez az, ahol az ő hitük van. Fontos az, 
hogy az egyetértés helye meglegyen. Ahol az ő hite van, ott legyen az enyém is. Te abban 
értesz vele egyet, amiben ő hisz, ahol az ő hitszintje van. Ez az egyetértés imája és ezzel meg 
tud történni a gyógyulás.  

Azt mondja: „betegekre vetik kezeiket, és azok meggyógyulnak.” Itt is, ha valaki abban 
hisz, hogy rátesszük a kezünket és imádkozunk érte, akkor meggyógyul, akkor ott az ő 
hitszintje. 

A gyógyulás gyakran egy folyamat, és nem mindig egy azonnali csoda. A gyógyulás 
folyamata elkezdődik, és az egyetértés imájában sokszor meglátjuk, hogy az illető egyetért 
abban, hogy hol van az ő hitszintje. Ne imádkozz értük a te magasabb hited szerint, mert ők 
még nem tartanak ott a hitben! Mindig az ő hitszintjükön kell imádkozni, mert van, amikor az 
ember imádkozik a másikért összekapcsolt hittel, de ő nem is tudja, hogy én miről imád-
kozom, mert nem tudja elhinni azt, amiért imádkozom. Meg kell őket kérdezni, hogy melyik 
igeversen állnak meg, melyik ígéreten, mit mutatott nekik Isten. Ki kell találni, hogy hol van 
hitben, és ha nincs sehol a hitében, akkor szolgálhatsz feléje egy Igével és megkérdezheted 
tőle, hogy „egyetértesz ezzel az Igével? Ezt el tudod hinni?” Például, hogy Jézus sebeivel 
meggyógyultál. „Egyet tudsz ezzel érteni? Ezt el tudod hinni?” Akkor az az ő hitszintje. De ki 
kell találnod, hogy hol tart, és az egyetértés imáját kell imádkozni vele. Lehet, hogy ez egy 
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kicsit kacifántos volt, de az egy akaraton mondott ima, az egyetértés imája nagyon fontos. 
Nagyon fontos, hogy ki hol tart hitben, és én azzal egyet értsek, és úgy imádkozzak érte, ahol 
az ő hite van. Ha az ő hite abban van, hogy ha beveszi a gyógyszert, az segít neki a gyógyu-
lásban, akkor ott a hite, de ha ő el tudja fogadni a természetfeletti gyógyulást Istentől, hogy 
kézrátétel által meggyógyul, akkor ott a hite, akkor úgy imádkozzunk! Ha Isten Igéjében 
találja meg a hitet, hogy rávezeti arra, hogy Jézus sebei által meggyógyult, akkor ott a hite.  

7. A család hite általi gyógyulás 
A család vagy azoknak a hite által, akiknek tekintélye van a beteg életében. A szülőknek 

tekintélyük van a gyerekük felett a hit és a gyógyulás birodalmában. Ha a gyermeked nem 
képes együttműködni veled, vagy kisgyermek még és egyáltalán nem vesz részt a helyzetben 
szellemileg, ott fontos, hogy a szülő imádkozzon a gyermekért. A szülőknek szellemi 
tekintélyük van hinni a gyermekükkel kapcsolatban.  

A másik, akinek tekintélye van a beteg életében. Ez egy másik mód a gyógyulás elfoga-
dásában, amikor valaki felett valamilyen befolyásod van, vagy tekintélyed van és hajlandóak 
részt venni ebben. 

Például a századosnak szellemi tekintélye volt hinni a szolgája gyógyulásával kapcsolat-
ban. Vagy a kánaáni asszonynak tekintélye volt hinni a lányával kapcsolatban. 

Most nézzünk meg egy érdekes törtétnetet! 
Márk 5,40.  
40. És nevetik vala Őt. Ő pedig kiküldvén valamennyit, maga mellé vette a gyer-

meknek atyját és anyját, és a vele lévőket, és beméne oda, ahol a gyermek fekszik vala.  
A hitetleneket kiküldte Jézus. Az anyját és az apját hívja, mert a normális családban ‒ 

amiből a legtöbb van ‒, hisszük, hogy ott szeretik a gyermekeiket és az a szeretet gyógyít. 
Magával vitte Pétert és Jakabot imádkozni. Ők is hittek Istenben és hittek a gyógyulásban, 
hittek abban, hogy az a lány feltámad és meggyógyul. Nagyon fontos, hogy olyan emberek 
legyenek körülötted, akik közel állnak hozzád és hisznek is ebben. Nagyon fontos, hogy 
támogassuk az embereket! Akár támogató, akár reagáló hit, tanuljuk meg ezeket alkalmazni, 
és megtörténik a természetfeletti gyógyulás az életükben. Ámen! 

 
Bor Ferenc: A GYÓGYULÁS NAGYKÖVETEI 
Szeretettel köszöntelek benneteket!  
Köszönjük, Atyám, a nyitott szíveket, a halló füleket, a látó szemeket és hálákat adunk, 

hogy nekünk adtad az Igédet, amely nem csak tanít bennünket, hanem meg is gyógyít, mert a 
Te Igéd egyben orvosság is, és mi ezt befogadjuk a szívünkbe, hogy meghozza a gyümölcsét. 
Hálát adunk, Atyám, hogy gondoskodtál a megváltásban a mi gyógyulásunkról és 
egészségünkről. Ámen! 

Az előttem szólótól hallhattátok a gyógyulás sorozat 3. részét. Most a 4. rész következik,  
A gyógyulás nagykövetei címmel. 

Mit gondoltok, Isten hogyan vélekedik a betegségről? Ezt megláthatjuk a Bibliából, az 
Írásokból. A kezdetektől fogva Isten akarata a gyógyulás és az egészség. Ha megfigyeljük 
Jézus szolgálatát, Ő mindenkit meggyógyított, aki hittel fordult hozzá. Senkit nem tett beteggé 
és senkit nem hagyott betegen. 

1. Harcias hit 
Az Egyszerű fordításból következik az 1Korinthus 2,16/b. 
1Korinthus 2,16/b. Egyszerű fordítás 
16/b. Márpedig mi Krisztus gondolatai, szándékai és gondolkozásmódja szerint 

gondolkozunk. 
A mi fordításunk nagyon röviden írja, hogy Krisztus értelme a miénk. Az Egyszerű fordí-

tás sokkal jobban kifejezi.  
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Az újjászületéskor megkaptuk Krisztus elméjét. Ha Krisztus értelme a tiéd, akkor harci-
asan ellen kellene állni a betegségnek. A pásztorotok ugyanerre az agresszív szót használta. 
Mert mindenféle kór ellenség, amit nekünk le kell győzni.  

Jézus a kereszten ugyanolyan mértékben elhordozta a bűneinket és a betegségeinket. Jézus, 
amilyen mértékben szembefordult a bűnnel, ugyanolyan mértékben fordult szembe a beteg-
séggel is. Istennek nincs szüksége az ellenség eszközeire. Ő nem a betegségen keresztül akar 
tanítani, hanem az Igéje által. Jézus már kétezer éve megszerezte a gyógyulásunkat, ezért az 
abban a pillanatban a tiéd lehet, amikor bekapcsoltad az elfogadó hit kapcsolóját és a „most 
hit” kapcsolóját. Helytelen hozzáállás, ha várakozunk a gyógyulásra. A várakozás ahhoz 
hasonlatos, mint amikor azt várod, hogy a tolvaj elhagyja a házadat. Egy tolvajjal szemben 
agresszíven kell fellépni. 

Egy bizonyságot szeretnék elmondani, ami néhány évtizede történt és az egyik pásztor-
társunk volt ennek az érintettje. Gyógyszertárban dolgozott, és egyszer bement oda egy rabló. 
Követelte a pénzt és a dolgozókat be akarta terelni a raktárba. Mondta nekik, hogy befelé! 
Hölgy volt a pásztortársunk, de a Krisztusban kapott hatalmánál fogva erőteljesen rákiáltott a 
rablóra, hogy „Jézus nevében nem befelé, hanem Jézus nevében kifelé!”. Ezt többször 
megismételte. A rabló visszakérdezett, hogy „Mi? Mi az, hogy Jézus nevében?”, majd 
kiszaladt, és pár percen belül a rendőrök elfogták. Látjátok, ilyen agresszíven kell fellépni a 
betegséggel szemben is. Meg kell látnunk, hogy a betegség a világhoz tartozik! Ugyanis Isten 
Királyságában nincs betegség, amivel Isten lesújthatna az emberekre. Ez egy nagyon szomorú 
és sajnálatos félreértés. 

Az Egyiptomból való kivonulás a betegségből való szabadulás szimbóluma.  
2. A betegség átok 
2Mózes 24,3. 
3. Elméne azért Mózes, és elbeszélé a népnek az Úr minden beszédét és minden rende-

lését; az egész nép pedig egyező szóval felele, mondván: Mindazokat a dolgokat, amelye-
ket az Úr parancsolt, megcselekesszük. 

Aztán Mózes ugyanezeket a dolgokat leírta, ez volt a szövetség, és utána ismét felolvasta a 
nép előtt: 

2Mózes 24,7. 
7. Azután vevé a szövetség könyvét, és elolvasá a nép hallatára; azok pedig mondák: 

Mindent megteszünk, amit az Úr parancsolt, és engedelmeskedünk. 
Ez a fejezet arról szól, amikor Isten szövetséget kötött a néppel. Amikor Izrael népe igent 

mondott Isten ígéreteire, akkor ezzel valójában aláírta a szövetséget és ez egyformán vonat-
kozik mindkét félre, Istenre és Izrael népére is. 

A szövetség lényege pedig a következő: az engedelmesség áldással járt, az engedetlenség 
pedig átokkal. Az 5Mózes 11,29-ben olvasható az, amikor az egyik hegyen felolvasták az 
átkokat, a másik hegyen meg felolvasták az áldásokat. 

5Mózes 11,29. 
29. És mikor bevisz téged az Úr, a te Istened arra a földre, amelyre te bemégy, hogy 

bírjad azt: akkor mondd el az áldást a Garizim hegyén, az átkot pedig az Ebál hegyén. 
Az ószövetségben hogyan lehet Isten gonosz, amikor az újszövetségben a szeretet 

Isteneként ismerjük Őt. Nem két Istenről van szó, ugyanarról az Istenről van szó. Ezt rögtön 
meg fogom világítani. A megkötött szövetség egyaránt kötelezte Izrael népét és Istent is, 
annak betartására. Azért látunk az ószövetségben annyi pusztulást, mert amikor engedetlenek 
voltak, Istennek be kellett teljesítenie a szavát. Elmélkedésre bocsátom a következő 
gondolatot. Ha Isten betöltötte az átok szövetségét az ószövetségben, mennyivel inkább be 
fogja tölteni a mi áldás szövetségünket az újszövetségben. A Jób 2,7 a következőt írja: 

Jób 2,7. 
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7. És kiméne a sátán az Úr elől, és megveré Jóbot undok fekéllyel talpától fogva a feje 
tetejéig. 

Látjuk, hogy Jóbot az ördög sújtotta betegséggel. Ezzel Jób elveszítette a szabadságát és a 
betegség rabjává lett. A krónikus betegeket egy átok tartja fogságban. Ezért nem képesek 
betölteni az elhívásukat, mert korlátozva vannak bizonyos dolgokban, de az ápolást végző 
hozzátartozók is megkötözöttek valamilyen tekintetben. A legtöbb beteg sajnos alkalmazko-
dik a korlátaihoz. De ez helytelen, te ne tedd! Állj ellen a tüneteknek!  

3. Kígyó a házban 
Az ősi kígyó, az ördög által bukott el az ember. A Jelenések 12,9. régi kígyónak nevezi. A 

bűn által jött be az átok, azzal pedig a betegség. Kérdés: van-e kígyó a házadban? A Biblia a 
testet nevezi a házunknak. Ezt vonatkoztathatjuk a testünkben lévő tünetekre is. Mit teszel 
vele? Várakozol vagy hadat üzensz ellene? 

Egy történetet fogok megosztani veletek. Volt egy nagyszülő házaspár és az unokáik 
rendszeresen jártak hozzájuk, délutánonként a kanapéjukon aludtak. Egyszer, amikor át 
akarták rendezni a nappalit és megemelte a férfi a kanapét, furcsa zajt hallott a kanapé alól. 
Ahogy ezt jobban megvizsgálta, kiderült, hogy a kanapé alatt egy csörgőkígyó volt, egy 
mérges kígyó. Nem kérdezte, hogy „Istenem, mi a célod ezzel?” Nem álltak neki a feleségével 
imádkozni, hanem egyszerűen, agresszíven megölte azt a kígyót, mert egy mérges kígyónak 
semmi keresnivalója az emberek házában, főképpen, hogy a gyerekek ott aludtak fölötte.  

Ha a testünkbe a kígyó tüneteket helyezne, akkor nem szabad ahhoz alkalmazkodni. 
Döntsd el, hogy ki a főnök! Vedd át a hatalmat a tested felett! Fel kell ismerned, hogy a 
testedben lévő tünet illegális! Fel kell ismerned, hogy hatalmad van a fölött, ami a testedben 
történik! Ezért te légy a tested főnöke! Istennek nincs kígyója a számodra, ha mégis kapnál 
egy kígyót, ne írd alá a csomagszállítót, hanem küldd vissza! Rá kell jönnöd, hogy minden 
támadás az ellenségtől van! Egyetlen tünetnek sincs joga a testedben lenni! Ahhoz, hogy 
eltűnjön egy fájdalom, helyes gondolkodásra van szükség, amivel leverheted a bajt.  

A Lukács 4,18. következik: 
Lukács 4,18. 
18. Az Úrnak Szelleme van énrajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek 

az Evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, 
hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szaba-
don bocsássam a lesújtottakat, 

Ezek az Úr Jézus szavai. Jézus meghalt azért, hogy szabaddá tegyen, mégis azért van sok 
beteg keresztény, mert elveszítettük azt a kijelentést, hogy kik vagyunk Krisztusban.  

A Jakab 5,14-es verset ma már hallottátok, ez a vers megadja a betegség egyik ellenszerét, 
ami nem más, mint az imádság.  

4. Gyógyító Ige 
A 2Timótheus 3,16. következik: 
2Timótheus 3,16. 
16. A teljes Írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az 

igazságban való nevelésre,  
Isten nem betegséggel vagy tragédiával tökéletesít minket, hanem az Igéjével. Ehhez kap-

csolom a Zsoltárok 107,20. verset: 
Zsoltárok 107,20. 
20. Kibocsátotta az Ő Igéjét és meggyógyítá őket, és megmenté őket a pusztulástól. 
Az előbbi, a timótheusi Ige arról szól, hogy Isten az Igéjével tanít. Itt meg azt olvassuk, 

hogy Isten Igéje gyógyít. Az Ige, ami tökéletesít, egyúttal meg is gyógyít bennünket, mert 
gyógyulás van az Igében. Ha Jézus benned él, akkor a gyógyulás már ott van a szellemedben, 
miután újjászülettél.  

Az Egyszerű fordításból következik a Márk 3,1‒5. vers. 
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Márk 3,1–5. Egyszerű fordítás 
1. Egyszer Jézus ismét a zsinagógába ment. Volt ott egy béna kezű férfi is. 
2. Ekkor már gyanakodva lesték Jézust, hogy vajon szombaton is gyógyít-e, mert 

ürügyet kerestek rá, hogy vádolhassák. 
3. Jézus megszólította a béna kezű férfit: Állj ide, a középre! 
4. Majd ezt kérdezte az összegyűltektől: A Törvény szerint szombaton melyiket 

szabad: jót tenni valakivel, vagy ártani neki? Mi a helyes: megmenteni, vagy kioltani 
valakinek az életét? De senki sem válaszolt. 

5. Ekkor haragosan végignézett rajtuk, és sajnálta őket a szívük keménysége miatt. 
Majd a férfi felé fordult: Nyújtsd ki a kezedet – mondta neki. A beteg kinyújtotta a ke-
zét, és azonnal meggyógyult. 

Jézust mindig el akarták csípni, meg akarták fogni valamilyen váddal. Itt is az történt, hogy 
a vallásos emberek próbálták Őt kelepcébe csalni. De most a másik oldaláról nézzük meg ezt 
a verset! Az Úr gondoskodását látjuk itt a betegséggel kapcsolatban. A 4. versben van a kulcs, 
amikor Jézus azt mondta, ha béna állapotában hagyom ezt a férfit, az olyan, mintha megölném 
őt. A gyógyítással jót teszek, életet mentek. Ha megérted ezt a hozzáállást, akkor az meg fogja 
változtatni a gondolkodásodat. Isten mindannyiunkat győzelemre hívott el, továbbá egészsé-
get adónak mások számára. Az Egyszerű fordításból következik az 1János 3,8: 

1János 3,8. Egyszerű fordítás 
8. Aki ellenben bűnben él, az a sátánhoz tartozik. A sátán ugyanis kezdettől fogva 

állandóan vétkezik. Isten Fia azonban éppen azért jött le a Földre, hogy lerombolja és 
megsemmisítse mindazt, amit a sátán épít. 

Ámen! Jézus azért jött, hogy elpusztítsa az ördög munkáját, többek között a betegséget is. 
Minden bizonyíték megvan erre a négy Evangéliumban. Jézus azért él benned, hogy lerom-
bolja a kórt a testedben. Harciasnak kell lenned és gyakorolnod kell a hatalmadat, hogy sza-
bad lehess!  

Apostolok cselekedetei 10,38. 
38. A názáreti Jézust, mint kené fel Őt az Isten Szent Szellemmel és erővel, aki 

széjjeljárt jót tévén és meggyógyítván mindeneket, kik az ördög elnyomása alatt voltak; 
mert az Isten volt Ővele. 

Jézus meg tud szabadítani a kóroktól. A gyógyulás az örökséged része, jogod van hozzá! 
Ezért muszáj kikényszerítened az egészségedet. Szabadnak kell lenned, és hosszú és termé-
keny életet kell élned! Jézus mindezt már megszerezte a kereszten. Az öregség jeleihez nem 
szabad alkalmazkodni, azokat vissza kell utasítani. Ne nyugodj bele, ha az ördög meg akar ra-
bolni! Te légy a tested kormányzója! 

János 5,5–6. 
5. Volt ott egy ember, aki harmincnyolc esztendőt töltött betegségben. 
6. Ezt amint látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már sok idő óta úgy van; 

monda néki: Akarsz-é meggyógyulni? 
A Bethesda tavánál feküdt ez az ember, aki harmincnyolc éve beteg volt. A gyógyulását 

várta, de nem volt segítője, hogy bevigye a tóba, amikor az angyal felzavarta a vizet. Ez az 
ember elveszítette a szabadságának egy részét, alkalmazkodott a körülményeihez ő is, meg a 
körülötte levők is, itt a családjára gondolok, meg a hozzátartozókra. Betegnek lenni bizonyos 
értelemben önzőség, mert a beteg környezetének is alkalmazkodnia kell hozzá.  

Mi volt Jézus első kérdése? Meg akarsz-e gyógyulni? Az ember megszabadult és megszűnt 
a függőségeitől és a korlátaitól. Hajlandó vagy-e az lenni, akinek Krisztus elhívott? Hajlandó 
vagy-e ráállni az Igére és gyógyulást parancsolni a tested számára? Te vagy a válasz a saját 
problémádra, de te lehetsz a válasz mások problémájára is, ha imádkozol értük, vagy hirdeted 
nekik az Igét. A nagyobb hatalom benned él, ezért ne legyél áldozat! Megkaptuk a Szent 
Szellem erejét, hogy szabaddá tegyük magunkat és másokat is.  
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5. Vízválasztó 
Jakab 1,17. 
17. Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok 

Atyjától száll alá, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka. 
Kilátásban sincs, hogy Isten változzon. A jó ajándékok Istentől vannak, és abban a 

mértékben érhetőek el a számodra, amennyire te akarod ezeket. Ebből az Igéből is látható, 
hogy a betegség soha nem Istentől származik, de néhányan mégis együttműködnek az ördög-
gel és beengedik a kígyót a házukba, azaz a tüneteket a testükbe. 

Egy ellentétre hívnám fel a figyelmet. Miért szaladnak orvoshoz azok, akik úgy gondolják, 
hogy Istentől származik a betegség? Ha a kór Istentől lenne, akkor kíváncsi vagyok arra, hogy 
mi származik az ördögtől? Isten nem cserél szakmát az ördöggel. Továbbra is Jézus a 
gyógyító és a szabadító, az ördög pedig az elnyomó és a pusztító.  

Az utolsó Igét az Egyszerű fordításból olvasom. 
János 10,10. Egyszerű fordítás 
10. A tolvaj azért jön, hogy lopjon, gyilkoljon és pusztítson. Ezzel szemben én azért 

jöttem, hogy életet adjak, mégpedig teljes és túláradóan bőséges életet! 
Az első rész az ördögre értendő, a második rész pedig az Úr Jézusról szól. Ez az Ige a 

Biblia vízválasztója. Mi az Atya gyermekei vagyunk. Egy szülő pedig mindent megtesz azért, 
hogy a gyermekeit megmentse és épségben tartsa.  

Nem vagyunk az orvoslás ellen. Isten bölcsességgel áldotta meg őket, hogy segítsenek a 
betegeken. Ha valakinek nincs meg a hite a bibliai gyógyuláshoz, akkor jobban teszi, ha 
orvoshoz fordul. Ha meg akarod futni a pályádat és be akarod tölteni az elhívásodat, azt csak 
az egészséged birtokában tudod megtenni, és csak egészségesen tudjuk jól képviselni Jézust. 

Kívánom, hogy a gyógyulásról szóló tanítássorozat mindenki számára áldás legyen, 
gyökerezzen meg és hozza meg az áttörést, mindannyiunk életében. Ámen! 

Köszönöm a közönségnek, hogy meghallgattatok! 
 
Egy közös imára hívunk benneteket. Ismeritek a Hiszek egy imáját, szoktátok imádkozni? 

Egy kicsit másképpen, de azt imádkozzuk, úgy, ahogy Pál apostol tanítja.  
Álljunk fel és tiszteljük meg az Urat ezzel! Jézus Krisztus mindenkinek a szíve ajtaja előtt 

kopogtat, aki még nem engedte be a szívébe. Úgy, ahogy a kártyanaptáron van, ott kopogtat 
az ajtón, és szeretne mindenkiben lakozást venni, és mindenkinek a segítségére lenni. Isten 
egy hatalmas adakozó, a legnagyobb adakozó, mert Ő a Fiát áldozta fel! Elküldte a földre. 
Hisztek Jézus Krisztusban? Hallottatok Róla?  

Az imánk így hangzik, mondjuk együtt, mondjátok utánam:  
Teremtő Istenem, eléd állok, és fennhangon imádkozom.  
Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia. 
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért, a Biblia tanítása szerint. 
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból, az én megigazulásomért, 
Hogy Ő igazzá tegyen engem Isten előtt.  
Kérlek Jézus, költözz a szívembe, és teremts újjá engem! 
Kérlek Jézus, legyél az én Uram, Megváltóm és Gyógyítóm! 
Meg vagyok váltva. Újjászülettem Krisztusban. 
Az Ő szent vére megtisztított minden bűntől. 
Köszönöm Úr Jézus, az örök életemet. Ámen! 
 
Aki ezt hittel, őszintén, szívből elmondta, annak megvan a belépése a mennyországba. 

Megvan a mennyei útlevele. Kettős állampolgár lett ettől a pillanattól kezdve.  
Istennek van egy másik ajándéka. A Szentlélekről hallottatok? Az eredeti görög Bibliában 

ezt úgy mondják, hogy Szent Szellem és mi ezt használjuk, de a Szentlélekről van szó. Ne 
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ijedjetek meg! Ez nem egy újabb fogalom. Isten szeretné a Szent Szellemét nekünk adni, 
Jézus után. Jézust befogadtuk a szívünkbe, ez már miénk, őrizzük! De a Szent Szellemet is 
szeretné nekünk adni, hogy legyen segítőnk, támaszunk, mindaddig, míg Jézus vissza nem 
jön! Ezt egy imádsággal lehet megkérni.  

Így hangzik az imádságunk: 
Mennyei Atyám, azt tanítod az Igédben, hogy ha valaki Jézus nevében kéri Tőled a Szent 

Szellemedet, Te örömmel odaadod Őt. 
Ezért, drága mennyei Atyám, a Te Igéd alapján, Jézus nevében kérem Tőled a Szent 

Szellemedet. Töltsd be a szívemet a Szent Szellemeddel! Keresztelj meg a Szent 
Szellemeddel! 

Köszönöm, mennyei Atyám, hogy minden imámat meghallgatod és megválaszolod. 
Ezért hitben vallást teszek: teljes a szívem a Szent Szellemeddel. Betöltekeztem, betel-

jesedtem és megkeresztelkedtem a Szent Szellemmel. Ennek jeleként nyelveken fogok imád-
kozni, ahogy a Biblia tanítja, ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést.  

Köszönöm, drága mennyei Atyám. Köszönöm, Jézusom. A Szent Szellem örökké bennem 
van, és örökké velem marad, és elvezet minden igazságra. Ámen! 

 
* Az idézett Igék a KSZE revideált Bibliából származnak, amely a King James kiadás számozását követi. 

A függőleges vonallal jelzett részek más fordításból származnak. 

 

 

 


