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Horváthné Éva: A GYÓGYULÁS ÁTVÉTELE 

Bor Ferenc: GYÓGYULÁS A MEGVÁLTÁSBAN 
 KSZE Ságvár, 2022. 07. 09. élőben elhangzott tanításának nyers szövege 
 
Áldott légy, Uram! Áldott legyen a Te drága szent neved! Áldottak vagyunk, és ezt 

köszönjük neked a drága Jézus nevében! Hatalmas a Te kegyelmed, az irgalmad az életünk 
felett. Hatalmas a Te szereteted, amely betölt bennünket és kiárad rajtunk keresztül. 
Köszönjük, Atyám, hogy Te létezel, hogy ma is élsz, hogy Te vagy nekünk. Köszönjük ez 
által a Te szent Fiadat, aki a kereszten meghalt értünk. Köszönjük, hogy az Ő sebeiben 
gyógyulást nyertünk. Köszönjük, hogy bőségben élhetünk. Köszönjük az örök életünket, azt a 
mennyei életet, amit Te adtál nekünk. Köszönjük, hogy élővé tettél bennünket, drága mennyei 
Atyánk. Köszönjük az Úr Jézusunkat, mert neki köszönhetjük, hogy most a földön a drága 
Szent Szellem él a szívünkben, mert leküldted a Szent Szellemet Jézus helyett. Köszönjük a 
Te erődet, a Te Szellemedet, Uram. Köszönjük, hogy minden napon a Te akaratodban járunk, 
a Te akaratodat követjük, ahogy az Igédben van az igazság megírva. Hálásak vagyunk ezért, 
Uram. Hálások vagyunk, hogy a keskeny úton mehetünk, és nem a világra tekintünk, nem a 
problémákra, nem a helyzetekre, nem a betegségekre. Köszönjük, mennyei Atyám, hogy van 
egy ilyen utunk, ami a drága Igéd, a Te szavad, Uram, amit minden napon magunkhoz 
veszünk, mint egy pirulát és ez megelevenít bennünket. Hálás vagyok, mennyei Atyám, az itt 
jelenlevő drága szentekért, a Te gyermekeidért, Uram, akik nyitott szívvel, halló füllel és látó 
szemmel jöttek a mai alkalomra. Köszönjük azokat is, akik az interneten hallgatnak minket, 
Jézus nevében. Hálás a szívem az ő életükért is, az ő családjukért, az ő útjukért, mennyei 
Atyám. Hálásak vagyunk minden jóért, amit elvégzel az életünkben, a mindennapjainkban. 
Hálásak vagyunk a munkahelyünkért, az ott levő emberekért. Hálásak vagyunk a családunk 
minden tagjáért. Köszönjük, mennyei Atyánk, hogy formálod az ő szívüket is és köszönjük, 
hogy a Te irányodba tartanak, Uram, Jézus nevében. Hálásak vagyunk minden emberért a 
földön, akik itt élnek, és akik a Te családodba tartoznak, Uram, és akik még nem, azokat is 
megáldjuk, és tudjuk azt, hogy térdet hajtanak és leborulnak előtted és imádni fognak, 
mennyei Atyám, mindannyian. Eltávoznak a gonosztól, Jézus nevében. A gonosznak nincs 
semmije bennünk, ahogy Jézusban sem volt, mert újjászülettünk. Engedelmeskedünk neked, 
mennyei Atyám, és ellenállunk az ördögnek és ő elfut előlünk. Elfut a betegség, elfutnak a 
gondok, Jézus nevében. Köszönjük, mennyei Atyám, hogy békességet hoztál nekünk ide, a 
földre, a szívünkbe. Köszönjük a drága Jézus szent nevében. Ámen! Halleluja!  

Nyújtsátok ki hittel a kezeiteket, imádkozzunk a zsebkendők felett, a Jézus nevében! 
Hálásak vagyunk, mennyei Atyám, az itt jelenlevő kenetért, ami tárolódik ezekbe a ruha-
darabokba, Jézus nevében. Ahogy ezek a ruhadarabok érintik a beteg testeket, azok azonnal 
meggyógyulnak, Jézus nevében. Megtörik az iga a kenet alatt. Hálásak vagyunk ezért, meny-
nyei Atyám. Hisszük, hogy ez a drága Szent Kenet, ami most jelen van, átjárja az itt jelenlévő 
testeket is, Jézus szent nevében, a mi bennünk lakozó drága Szent Szellem által. Ámen! 

Ma folytatjuk a gyógyulássorozatot, hogy hogyan tudod elvenni a gyógyulásodat. A 
vallásos emberek szembe fognak szállni veled a gyógyulás témájában, ezt mindannyian 
tudjuk. Ezért fontos, hogy elmondjuk nekik, hogy miért higgyenek az isteni gyógyulásban. 
Hat okot sorolok fel, hogy legyen hited a gyógyuláshoz.  

1. Isten akaratának a kijelentése 
Isten akaratának a kijelentése megtalálható az Ő neveiben. Hét fontosabb megváltói nevet 

említek meg az Ószövetségből. Mindegyik megváltói név beteljesedett Jézusban. Van a 
Jehova Jire, a Gondoskodó. Az Úr a gondviselőm. Tudjuk azt, hogy az Úr mindig gondot 
visel ránk és ezt a kereszten beteljesítette. Jehova Raffa, az Úr az én Gyógyítom. Jehova 
Samma, az Úr mindig jelenlévő. Közel az Úr, a szívünkben van, közöttünk van, bennünk van, 
fölöttünk van. Jehova Roi, az Úr az én pásztorom. Jehova Cidkénu, az Úr az igazságom. Isten 
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Igéje igazság. Jehova Nisszi, az Úr a győzelmi zászlóm, vagyis az Úr győzelemre visz minket. 
Jehova Salom, az Úr a békességem. Kiárasztjuk a békességet, a Jézus nevében. Ebből 
kiemelném a Jehova Raffát ami a mai témánkhoz tartozik, az Úr az én Gyógyítom. Nézzük 
meg a 2Mózes 15,26. igeverset.  

2Mózes 15,26. 
26. És monda: Ha a te Uradnak Istenednek szavára hűségesen hallgatsz és azt cselek-

szed, ami kedves az Ő szemei előtt és figyelmezel az Ő parancsolataira és megtartod 
minden rendelését: egyet sem engedek ama betegségek közül reád jönni, amelyeket 
megengedtem, hogy Egyiptomra jöjjenek, mert én vagyok Jehova Raffa, az Úr, a te 
gyógyítód. 

Itt ebben az Igében vannak olyan dolgok, amiket be kell tartani, mert ha betartjuk, akkor 
történik meg az, amit az Úr meg tud tenni az életünkben, ha te Uradnak, Istenednek szavára 
hűségesen hallgatsz. Kinyitod a szellemi füledet és meg is cselekszed, és figyelmezel rá. 
Nagyon sok elem van itt, amit meg kell tartani, mert ha a világ dolgaira figyelünk, akkor nem 
tudunk az Úrra figyelni. Fontos, hogy odafigyeljünk, hallgassunk a szavára, figyelmezzünk rá. 
Azt mondja, hogy: Én vagyok Jehova Raffa, az Úr, a te gyógyítod! Nem választhatod el Istent 
a nevétől, mert a neve az Ő természete. Jézus beteljesítette ezeket, Ő a mi gondviselőnk, a 
győzelmünk zászlaja, a békesség, Ő, aki mindig jelenlévő, Ő a mi igazságunk, és Ő a mi 
gyógyítónk. Ez az Ő neve és bármit kérsz az Ő nevében, azt Ő megcselekszi. Ez elég indok 
arra, hogy higgyünk a gyógyulásban, mert Ő nem tagadhatja meg a nevét. Ámen!  

2. Jézus megváltói munkája a kereszten 
Jézus a kereszten lerombolta a bűn erejét és megváltotta annak átkától az ember szellemét. 

Azt is tudnunk kell, hogy a testünk és a lelkünk problémáit is megváltotta szellemi úton. 
Mondok példát, hogy megértésetek legyen belőle: Például, a betegség átkához tartozik, hogy a 
testünkben lévő betegségeket, amik támadnak, Jézus megváltotta. Ő az összes betegséget a 
testében elhordozta. A másik, ami a lelkünk problémája, az aggódás, félelem és minden más, 
ami támadja a gondolatainkat, ezt is már Ő elhordozta, mert békességet hozott és nekünk nem 
kell aggódni. A megváltásnak két oldala van, elhordozta bűneinket, elhordozta 
betegségeinket, megbocsájtja bűneinket, meggyógyítja betegségeinket. A vére hullott, a teste 
megtöretett, és bűnné lett, átokká lett értünk és helyettünk. Elolvassuk hozzá az Ésaiás 
53,4‒5. és 10‒12. verseket.  

Ésaiás 53,4–5. 
4. Pedig betegségeinket Ő viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy 

ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől! 
5. És Ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek 

büntetése rajta van, és az Ő sebeivel gyógyulánk meg. 
Ésaiás 53,10–12.  
10. És az Úr akarata volt, hogy betegség törje össze; hogyha önlelkét a bűnért áldo-

zatul adja, magot lát, és napjait meghosszabbítja, és az Úr akarata végbemegy az Ő keze 
által. 

11. Mert lelke szenvedése folytán látni fog, és megelégedett lesz, ismeretével igaz 
Szolgám sokakat megigazít, és vétkeiket Ő viseli. 

12. Azért részt osztok néki a nagyokkal, és zsákmányt a hatalmasokkal oszt, mivel-
hogy életét halálra adta, és a bűnösök közé számláltatott; pedig Ő sokak bűnét hordozá, 
és közbenjárt a bűnösökért! 

Ámen! Ebben az igerészben minden benne van. Az 1Péter 2,24-ben is, is látjátok, hogy az 
Ő sebeiben gyógyultunk meg, hogy Ő a keresztre ment.  

3. Krisztus szolgájának a példája 
Az Apostolok cselekedetei 10,38-ban olvassuk, hogy azok a betegek, akik hozzámentek, 

mindenkit meggyógyított.  
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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. 

Nem csak néhány embert gyógyított meg, hanem mindenkit, aki hozzá ment. Nem mondta 
senkinek azt, hogy még egy kis szenvedésre van szükséged, még szenvedjél, hanem 
meggyógyította. Jézus senkit nem betegített meg, ahogy Isten sem. A Máté 8-hoz lapozzunk! 

Máté 8,2–3. 
2. És ímé, eljövén egy bélpoklos, leborult előtte, mondván: Uram, ha akarod, megtisz-

títhatsz engem. 
3. És kinyújtván kezét, megilleté őt Jézus, mondván: Akarom, tisztulj meg. És azon-

nal eltisztult annak poklossága. 
Ámen! Azt mondja Jézus, hogy azért jöttem, hogy Isten akaratát tegyem és az Ő akarata 

az, hogy meggyógyítsam mindazokat, akik hozzám jönnek.  
Máté 8,16. 
16. Az est beálltával pedig sok ördöngöst vittek hozzá, és egy szóval kiűzte a tisztá-

talan szellemeket, és meggyógyít vala minden beteget; 
Aki hozzá ment, minden beteget meggyógyított.  
4. A nagy megbízatás parancsa 
Jézus nem egyedül ment szembe a betegséggel, hanem a gyülekezetet is szembeállította a 

betegséggel és a nagy megbízatásban azt mondja, hogy mi menjünk és tegyük a kezeinket a 
betegekre. Ezt a Máté 10,5‒8. versben írja, ez a nagy megbízatás. 

Máté 10,5‒8. 
5. Ezt a tizenkettőt küldte ki Jézus, és megparancsolta nékik, mondván: Pogányok 

útjára ne menjetek, és samaritánusok városába ne menjetek be; 
6. Hanem menjetek inkább Izrael házának eltévelyedett juhaihoz. 
7. Elmenvén pedig prédikáljatok, mondván: Elközelített a mennyi királysága. 
8. Betegeket gyógyítsatok, poklosokat tisztítsatok, halottakat támasszatok, ördögöket 

űzzetek. Ingyen vettétek, ingyen adjátok. 
 A János 20,21-ben azt mondja Jézus, hogy engem küldött az Atya és én is úgy küldelek ki 

titeket. 
János 20,21. 
21. Ismét monda azért nékik Jézus: békesség néktek! Amiként engem küldött az Atya, 

én is akképpen küldelek titeket. 
 Aztán a János 14,12-ben azt mondja, hogy nagyobbakat cselekszünk, mint Ő, mert Ő az 

Atyához megy.  
János 14,12. 
12. Bizony, bizony mondom néktek,: Aki hisz énbennem, az is cselekszi majd azokat a 

cselekedeteket, amelyeket én cselekszem; és nagyobbakat is cselekszik azoknál; mert én 
az én Atyámhoz megyek. 

Fel vagyunk készítve, Jézus bízott meg minket, hogy hirdessük az Evangéliumot és 
gyógyítsuk meg a betegeket. Ezért az embereknek, akik felé szolgálunk, képesnek kellene 
lenniük arra, hogy higgyenek a gyógyulásban.  

5. A korai gyülekezet példája 
Nézzünk meg egy korai gyülekezetes példát, az Apostolok cselekedetei 5,14‒16-ban.  
Apostolok cselekedetei 5,14–16. 
14. A hívők pedig mindinkább csatlakoztak az Úrhoz, úgy férfiaknak, mint asszo-

nyoknak sokasága. 
15. Úgyannyira, hogy az utcákra kihozták a betegeket, és letevék ágyakon és nyo-

szolyákon, hogy az arra menő Péternek csak árnyéka is érje valamelyiket közülük, 
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16. És a szomszéd városok sokasága is Jeruzsálembe gyűlt, hozva betegeket és tisztá-
talan szellemektől gyötretteket: kik mind meggyógyulának. 

Halleluja! Nagyon sok példa és Ige van az Írásban, ami bizonyítja, hogy sokaság ment oda 
és nagyon sokan meggyógyultak, mert hittek a gyógyulásban. Itt az Ige beszél a sokaságról, 
akik újjászülettek Jeruzsálemben és Jeruzsálem körül és mindenki meggyógyult. A gyógyulás 
nem állt meg akkor, amikor Jézus felment a mennybe, hanem inkább megsokszorozódott, 
nagyobb lett.  

Jakab 5,14–16.  
14. Beteg-e valaki köztetek? Hívja magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak fe-

lette, 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! Azt kérdezi, hogy beteg-e valaki közületek? Nem kéne betegnek lenned. Meg kell 

értenünk az elmékben, a gondolatainkban, a szívünkben, hogy a gyülekezetnek kellene az 
egészség és a gyógyulás helyének lennie. Nekünk a hosszú élet, az egészség és a gyógyulás 
példájának kellene lennünk. Hisszük azt, hogy ez meg is valósul a mi életünkben. A 
betegségtől szabadon kellene járnunk. Meg kell ragadnunk az elménkben és a szívünkben ezt. 
Nagyon jó példa itt a korai gyülekezet példája, hogy a gyógyulás nem állt meg, a gyógyulás 
nagyobb lett. Sajnos az embereket a rossz tanítások félrevezetik és elvonják a figyelmüket 
attól, hogy meglássák az igazságot. Például azt, hogy mit tett értünk Jézus a megváltásban. De 
nem erre figyelnek, hanem arra, hogy az emberek mit mondanak nekik, meg olyan 
tanításokra, amik félrevezetik őket. Láthatjátok, hogy itt több helyen több példát olvastam az 
Írásból, hogy többféle képen el lehet venni a gyógyulást. A kenetes kendők rátevésével, vagy 
érintésével, vagy a Péter árnyéka, vagy megkenték őket olajjal. Ahogy a vérfolyásos asszony 
megérintette Jézus ruháját. Ha a betegekre tesszük a kezünket, nagyon sokféle képen meg 
lehet gyógyulni.  

6. Az Ige természete 
A János 6,63. azt írja, hogy a beszédeket, amelyeket én szólok néktek Szellem és élet. 
János 6,63. 
63. A Szellem az, aki megelevenít, a test nem használ semmit: a beszédek, amelyeket 

én szólok néktek, Szellem és élet. 
 Ezt Jézus mondta. Jézus szava az Ige. Ha nem hiszel a gyógyulásban, akkor abba is 

hagyhatod a Biblia olvasását, mert maga a Biblia meggyógyít téged. Ez az Ige természete. Az 
Ige szavai Szellem és élet.  

Zsoltárok 107,20. 
20. Kibocsátotta az Ő Igéjét és meggyógyítá őket, és megmenté őket a pusztulástól. 
Hogy történt? A szavával. Isten kimondta a szavát és meggyógyította őket és meg is 

szabadította őket a pusztulástól. Az Ő szava az Ige. Elküldte a szavát és meggyógyította őket. 
A Példabeszédek 4,20‒22. ezt írja:  

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. 
Figyelj a szavaimra – azt mondja Isten. Az én szavaim az Ige, egészség a testednek. Az Ige 

természete egészség és gyógyulás. Az Ige orvosság.  
Ez csak a hatféle mód a gyógyulásra, amit röviden és tömören vázoltam. Ezek segítenek 

felkészíteni minket arra, hogy képesek legyünk mások felé szolgálni, akiknek az egészség és a 
gyógyulás kérdéseivel van gondjuk.  
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Megnézzük azt a hét kijelentést, ami meggyógyít téged, de előtte elmondok egy kis 
bevezetőt. A kijelentés azt jelenti, amikor tudod, hogy tudod, hogy tudod. Vagyis valami 
történik a szellemedben, a szívedben, ami teljesen átformál téged. Amikor valamilyen téren 
megvilágosodsz, például gyógyulásban, anyagiakban, félelemmel, aggódással kapcsolatban. 
Például kapsz egy békességet, hogy emiatt vagy amiatt nem kell már aggódnod, mert az 
Igével foglalkoztál, és az megnyugtatott téged – ez jelenti azt, hogy kijelentést kaptál belőle. 
Egyedül arra van szükséged, hogy Istentől halljál, lássál. Ez a hit forrása és ez az, ami 
megváltoztatja a gondolkodásodat. A látásod megváltozik, a szavaid megváltoznak, a 
cselekedeteid megváltoznak, mert isten Igéje át tud formálni a Szent Szellem segítségével. 
Szellemben történt valami a bensődben és a szellemed bizonyságot tesz az isten Szellemével 
együtt. Ehhez az Istennel való kapcsolat a kulcs, arra van szükségünk. Ahhoz, hogy bármilyen 
problémától meg tudj szabadulni, fontos, hogy rendbe tedd az elmédet, a gondolataidat. 
Amihez szükséged van a személyes kapcsolatban Istennel, az az, hogy időt tölts vele az 
Igében. Nagyon megragadta a szívemet a 3János 1,2. Az Egyszerű fordításból így hangzik:  

3János 1,2. Egyszerű fordítás. 
2. Szeretett barátom, tudom, hogy a lelkednek jó dolga van. Imádkozom, hogy 

minden tekintetben jó dolgod legyen, és testileg is éppen olyan jó egészségnek örvendj, 
mint amilyen jól vagy lélekben. 

Ámen! Halleluja! Isten Igéje világosan írja, hogy ha rendben van a lelked, akkor a tested is 
rendben lesz és egészséges leszel. Ez a szellem, lélek, test kapcsolata. Ha a szellemünk 
rendben van, akkor a testünk és a lelkünk is rendben lesz, ha az Igén elmélkedünk. Dicsőség 
az Úrnak! A Zsidó 4,12. azt mondja, hogy az Ige élő és élesebb, mint bármilyen kétélű kard. 

Zsidó 4,12. 
12. Mert az Istennek Igéje élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a 

léleknek és a szellemnek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a szívnek 
gondolatait és szándékait. 

Az Ige szavai annyira élőek, amennyire akkor voltak, amikor Isten kimondta őket. Ugyan-
olyan éles, ugyanolyan élő az Ige, ugyanolyan erő van abban az Igében, amit most kimon-
dunk, mint amikor Isten kimondta a szavait a teremtéskor. Ezt tápláld magadba! Élet van 
benne! A Jézus sebei által való gyógyulásunk itt van most, Jézus nevében! Az ige élet és 
egészség a testednek. Mindegyik ígéret a gyógyulásról, amit a Bibliában olvasol, az most élő, 
Jézus nevében. Amire szükséged van, és amire mindannyiunknak szüksége van, az az, hogy 
elég időt töltsünk Isten jelenlétében, a szellemben való imában, az Igét olvasva, és tanításokat 
hallgatva. Nagyon fontos, hogy időt töltsünk vele, minél többet. Ez a környezet megteremtése 
a halláshoz.  

Például, ha kapsz, vagy veszel egy díszhalat, akkor ahhoz kell venned egy akváriumot is, 
hogy benne éljen, mert másképpen elpusztulna. Ha lesz egy kutyád, akkor meg kell neki 
teremtened a környezetet, hogy benne éljen. Ha hallani akarsz Istentől, akkor meg kell 
teremtened azt a szellemi környezetet annak érdekében, hogy képes legyél meghallani, amit 
Isten mondani akar. Fontos, hogy megteremtsd azt a szellemi környezetet! Ha a környezeted a 
lelki szinten van és csupán az öt érzékszerved által élsz, például, ha folyamatosan tévézel, 
filmeket nézel, kvíz játékokat nézel, vagy világi dalokat hallgatsz egész nap, vagy éppen 
megtalál egy probléma és azzal foglalkozol, arra fókuszálsz, akkor nem fogsz tudni Istentől 
hallani. Így mentális szinten közelítesz a gyógyuláshoz és nem érted azt, hogy miért nem ölt 
valóságot az életedben. Azért nem történik meg a gyógyulás, mert nem teremtetted meg a 
helyes szellemi környezetet az életedben a halláshoz. Meg kell teremteni egy környezetet, 
amiben a saját szellemed csendben tud lenni annyira, hogy halljál Istentől. Nagyon fontosak 
ezek a gondolatok.  

Lukács 6,17–19. 
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17. És alámenvén ővelük, megálla a síkságon, és az Ő tanítványainak serege és a nép-
nek nagy sokasága egész Júdeából és Jeruzsálemből és Tírusznak és Szidónnak tenger 
melléki határából, akik jöttek, hogy hallgassák Őt és meggyógyíttassanak betegsége-
ikből. 

18. És akik tisztátalan szellemektől gyötrettek, meggyógyulának. 
19. És az egész sokaság igyekezik vala Őt illetni: mert erő származék belőle, és min-

deneket meggyógyíta. 
Halleluja! Nekünk is meg kell azt a lépést tenni, a cselekvést. Például azt, hogy a sokaság 

odament Jézushoz. Nekünk is az Úr elé kell menni, a szívünket ki kell nyitni, a fülünket ki 
kell nyitni a hallásra, szemünket a látásra. Hallgatták Őt és meggyógyultak betegségeikből. A 
tisztátalan szellemektől meggyógyultak, mert erő származott belőle. Az Igéből erő származik. 
Fontos, hogy ezt is betápláljuk a szívünkbe.  

 

Akkor jöjjön a HÉT KIJELENTÉS, ami közül bármelyik meggyógyíthat téged.  
1.) Isten maga az élet 

Isten nem tagadhatja meg magát, mert Isten maga az élet. A János evangéliumában 
olvashatjátok, hogy Ő az élet.  

A János 10,10-ben az Egyszerű fordításból a második felét olvasom. Jézus mondja: 
János 10,10/b. 
10/b. Én azért jöttem, hogy életet adjak, mégpedig teljes és túláradóan bőséges életet! 
Halleluja! Azért jött, hogy bővölködő életet adjon nekünk. Itt a dzoé életről beszél, vagyis 

az isteni fajta életről. Jézus egy isteni fajta életet adott nekünk. Legyen egy bizalmas, bőséges 
kapcsolatod Istennel és Isten élete áramlik a testedbe és meggyógyít.  

A legfontosabb dolog, hogy újjászülessünk! Ezt most a Szent Szellem hozta a gondola-
tomba. Fontos, hogy újjászülessünk, de nem elég! Nagyon fontos a folyamatos kapcsolat 
Istennel! Sokszor megnyugszunk abban, hogy jól van, újjászületett, de fontos az is, hogy 
kapcsolatban legyünk Istennel. Ha megnézitek a teremtést, ott is Ádám és Éva kapcsolatban 
volt az Úrral, addig, amíg meg nem szakadt, amíg bűnbe nem estek. Folyamatos kapcsolatban 
kell lenni.  

Az a probléma, hogy az időnk nagy részét az érzékekre figyelve éljük, mert az érzékeink 
nagyon befolyásolnak bennünket. A lélekkel kapcsolatos dolgokra figyelünk, minthogy a 
szellemi dolgokkal foglalkoznánk. A figyelmünket mindig megpróbálja az ördög, a világ 
elhúzni. Ha jön egy probléma, egy támadás, akkor azon kattog az agyunk. Igyekszünk Isten 
Igéjével azt elhessegetni, és Istenre tekinteni, de sokat kell fejlődnünk, hogy ne menjünk át 
mindig a másik oldalra, hogy kattogjon a gondolatunk a rossz dolgokon. Hogyan oldom meg? 
Most mi lesz? Dicsőség az Úrnak, hogy békességben tudunk lenni! Őrá kell tekinteni! Ez 
azért van, mert hagyjuk, hogy mások mindenféle elmélettel megmagyarázzák a kudarcainkat. 
Amikor igazán szellemben élünk, akkor a dolgok megtörténnek, erőfeszítés nélkül megvál-
toznak. Nem kell erőlködnünk nekünk azon, mert az Úr már megtette a kereszten. Ha mi úgy 
állunk hozzá, elmélkedünk, akkor be tudja teljesíteni a szívünkben. 

2.) Az Ige szellem, élet és gyógyszer 
Említettem a János 6,63-at és a Példabeszédek a 4,20‒22-ig igeverseket, hogy az Ige 

szellem és élet, az Ige meggyógyít és az egész testednek orvosság. 
Tegyünk egy megvallást! Mondjátok utánam: Atyám köszönöm, hogy ahogy olvasom az 

Igét, tudom, hogy egészség és gyógyszer a testemnek. Ez meggyógyít és egészségesen tart 
engem. Ámen!  

1Korinthus 2,12. 
12. Mi pedig nem e világnak szellemét vettük, hanem az Istenből való Szellemet; hogy 

megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nékünk. 
1Korinthus 2,14. 
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14. Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten Szellemének dolgait: mert bo-
londságok néki; meg sem értheti, mivelhogy szellemileg lehet azokat megítélni. 

Halleluja! Ha a világ szellemében élsz, annak ellenére, hogy újjászületett vagy, és nem 
Isten Szellemében élsz, akkor nem fogod tudni, hogy milyen kijelentéseket tartogat a 
számodra. Bele kell ásnod magad az Igébe és be kell engedni a szellemedbe az Ige mindenféle 
hatását, mindent, az erejét! Fontos az, hogy elmélkedjünk rajta, hogy odapottyanjon a 
szellemünkbe és valóságot öltsön, vagy éppen visszafelé, hogy a szellemünkből, a bensőnkből 
kijöjjön a testünkbe az elménken keresztül. Ha egyszer megkapod a kijelentéseket, akkor 
győztes leszel. Az Igével való bensőséges kapcsolat meggyógyít téged. Halleluja!  

3.) A bűn ereje megsemmisült 
A bűneid megbocsáttattak. Ebből is hatalmas kijelentést tudsz kapni. 
Márk 2,5–11.  
5. Jézus pedig azoknak hitét látván, monda a gutaütöttnek: Fiam, megbocsáttattak 

néked a te bűneidet. 
Tudjuk azt, hogy ez a történet arról szól, amikor négy ember elviszi a gutaütöttet Jézushoz 

és a tetőn keresztül engedik le hozzá.   
6. Voltak pedig ott némely írástudók, akik ott ülnek vala, szívükben így okoskodván: 
7. Mi dolog, hogy ez ilyen káromlásokat szól? Ki bocsáthatja meg a bűnöket, hanem-

ha egyedül az Isten? 
8. És Jézus azonnal észrevette az Ő szellemével, hogy azok magukban így okoskod-

nak, és monda nékik: Miért gondoljátok ezeket a ti szívetekben? 
9. Mi könnyebb, azt mondanom-é a gutaütöttnek: Megbocsáttattak néked a te bűneid, 

vagy ezt mondanom: Kelj fel, vedd fel a te nyoszolyádat, és járj? 
10. Hogy pedig megtudjátok, hogy az ember Fiának van hatalma e földön a bűnöket 

megbocsátani, monda a gutaütöttnek: 
11. Mondom néked, kelj föl, vedd fel a te nyoszolyádat, és eredj haza. 
Ámen! Ahogy Jézusnak hatalma volt, úgy nekünk is hatalmunk van a betegség felett, 

mindenféle probléma felett, Jézus nevében. Azt mondta, hogy a bűneid megbocsáttattak. A 
bűntől és a bűntudattól szabad lelkiismeret meggyógyít téged. Szabadon kell élnünk a bűntől 
és a bűntudattól, mert Jézus elhordozta a bűneinket. Sok ember amiatt beteg, mert bűntudatuk 
van. A bűntudat az igazi probléma. Úgy érzik, hogy megérdemlik azt, hogy most betegek 
vagy bármi problémájuk van, mert rosszat tettek a múltban. Mindig a múlt dolgait hozzák elő 
és azt mondják, hogy most azt aratják, amit vetettek. Azt mondják, hogy itt már nem lehet 
tenni semmit és a bűntudat világában élnek. Egyszer és mindenkorra megtisztultál, és szabad 
vagy minden bűntudattól! Halleluja! A Zsidó 10,22-őt felolvasom az Egyszerű fordításból.  

Zsidó 10,22. Egyszerű fordítás 
22. Ezért őszinte szívvel és a hit bizonyosságával közeledjünk Istenhez! Hiszen a 

szívünket Jézus vére megtisztította a rossz lelkiismerettől, ahhoz hasonlóan, ahogy a 
tiszta víz lemossa testünkről a piszkot. 

Halleluja! Ámen! Nem kellene többé bűntudatodnak lennie. Ha megkapod ezt a kijelentést, 
akkor az meggyógyít téged. Bármelyik igazság működni fog, csak merülj bele az Igébe, és 
tölts időt vele! 

A Zsidókhoz írt levélben, a 9. és 10. fejezetben is találtok olyan Igéket, ami arra vonat-
kozik, hogy Jézus vére megtisztított, vagy bűntudatmentesen élhetsz. De van több Ige, a 
Zsidók 9,9. és 9,14. versek, a 10,2, a 10,17, és a 10,22. igeversek. El is olvashatjátok mind a 
két fejezetet és megtaláljátok benne. Ezek az Igék mind arról szólnak, hogy a bűntudattól 
mentesen éljünk. Fontos ezekkel foglalkozni. Merülj bele az Igébe! 

4. Jézus elvette a betegségedet a kereszten 

Jézus drága árat fizetett, az életét adta értünk és helyettünk. Megszerezte nekünk a 
gyógyulást a kereszten. Olvastuk az Ésaiás 53-ban a 4‒5. verset, olvassátok el újra. A 
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kijelentés Jézusról, a Gyógyítóról, aki meggyógyít téged. Jézus a kereszten átokká lett, bűnné 
lett értünk. Legyen belőle kijelentésed! 

Ha Izrael népe felnézhetett a póznára, a póznán lévő rézkígyóra és meggyógyulhatott, 
akkor mennyivel inkább meggyógyulhatunk, ha Jézusra nézünk, a drága Megváltónkra, a 
Gyógyítónkra. Csak rá kellene szánni az időt és meglátni Krisztus szenvedését, elképzelni, 
hogy min ment keresztül. Lásd meg Őt a kereszten, ahogy a te betegségeidet hordozza, és 
ehhez nagyon ajánlom az Ésaiás 53. fejezetét! Az egész fejezetet tanulmányozzátok, szóról-
szóra! Minden egyes szava élet. Helyezd magad Krisztusra a kereszten! Helyezd a fizikai 
kihívásaidat a keresztre! Kapd meg a szellemedben a kijelentést, és ha ez napokba, hetekbe, 
hónapokba vagy évekbe telik is, akkor is ragaszkodj hozzá! Ragaszkodj hozzá, amíg meg nem 
kapod! Ragadd meg és gyógyulj meg! 

5. A betegség képviseli az ellenség munkáját 

A kijelentés Jézus győzelméről a gonosz felett meggyógyít téged. Az 1János 3,8. azt írja, 
hogy Jézus azért jött, hogy elpusztítsa a gonosz munkáját. 

1János 3,8/b. 
8/b. Azért jelent meg az Istennek Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. 
Legyen egy kijelentésed erről is! A Jakab 4,7. mit ír?  
Jakab 4,7. 
7. Vessétek hát alá magatokat az Istennek; álljatok ellen az ördögnek, és elfut (elme-

nekül) előletek. 
Álljatok ellene a betegségnek, és az elfut! Neked kell eldöntened, hogy mit kezdesz a 

betegséggel! Hatalmadban van ellenállni neki! A betegség egy legyőzött ellenség. Jézus a 
keresztre felvitte, elhordozta. A kijelentés arról, hogy Jézus legyőzte a gonoszt, meggyógyít 
téged. A Kolosse 1,13. azt írja, hogy ki lettél mentve a sötétség hatalmából, Isten Király-
ságába.  

Kolosse 1,13. 
13. Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiá-

nak királyságába; 
Jézus kimentett a betegség hatalmából és áthelyezett Isten Királyságába, ahol nincs 

betegség. Hiszed-e ezt? Valóság-e ez a számodra? Elmélkedj rajta! Ezeknek az ígéreteknek, 
amik a birtokunkban vannak, ezeknek az igazságoknak valósággá kell válniuk a szellemünk-
ben. Lehet, hogy az elméd megújult, de ez nem elég. Szükséges, hogy a szellemed meg 
legyen érintve, át legyen formálva ezen igazságok által. 

6.) Isten a szeretet 

1János 4,8. 
8. Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent; mert az Isten szeretet. 
A kijelentés Isten szeretetéről meggyógyít téged. 
1János 4,18. 
18. A szeretetben nincs félelem; sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem 

gyötrelemmel jár; aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben.  
A betegség a félelem forrása. De a tökéletes szeretet kiűzi a félelmet. Ahol Isten szeretete 

uralkodik, ott nem marad hely a félelem, az aggódás számára és bármilyen támadás számára. 
Sőt, amikor ez a szeretet egészen kiteljesedik, az minden félelmet kiűz belőlünk. Ha valaki 
fél, igazából attól tart, hogy Isten meg fogja őt büntetni. Az ilyen ember azért fél, mert Isten 
szeretete még nem töltötte be teljesen. Amikor az emberek megbetegszenek, akkor félnek, 
aggódnak azért, hogy elveszítik például a munkahelyüket, azt mondják: „hogyan fogom most 
a számlákat kifizetni? Vagy elvesztem a házam, vagy elvesztem a családom, vagy mi lesz 
most velem?”. Sok minden miatt tudnak aggódni az emberek. A félelem és az aggódás elkezdi 
emészteni az embert, de ha van egy kijelentésed Isten szeretetéről, akkor a tökéletes szeretet 
kiűzi a félelmet, és a félelemmel együtt elmegy a betegség is. Nagyon sok betegség a félelmen 
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alapul. Ez a gyökerük és el kell bánni a gyökérrel. Szánj rá időt, merülj bele ezekbe az 
igazságokba, hogy legyen egy kijelentésed Isten szeretetéről, és fogadd el! Ezt mind neked 
kell megtenned! 

7.) Isten akarata a gyógyulás 

Isten azt akarja, hogy meggyógyuljunk és jól legyünk. A Máté 8-as fejezetben már 
olvastam az Igét, de elolvasom még egyszer, mert ide is tartozik ez a példa. 

Máté 8,1–3. 
1. Mikor lejött a hegyről, nagy sokaság követé Őt. 
2. És ímé, eljövén egy bélpoklos, leborult előtte, mondván: Uram, ha akarod, meg-

tisztíthatsz engem.  
3. És kinyújtván kezét, megilleté őt Jézus, mondván: Akarom, tisztulj meg. És azon-

nal eltisztult annak poklossága. 
Ha Jézus bárkit hajlandó meggyógyítani, akkor hajlandó meggyógyítani téged is. A leprás 

odament hozzá és azt mondta, hogy ha akarod, meg tudsz gyógyítani engem. Jézus azt 
mondta: „Akarom”, és meg is gyógyította. Ha Jézus akarta a leprás gyógyulását, akkor a 
tiédet is akarja, és megadja neked. Jézus hajlandóságáról és jóságáról való kijelentés elég 
ahhoz, hogy meggyógyulj. Ragadd meg a jóságát!  

Ezeket a kijelentéseket addig kell tanulmányoznod, amíg valamelyik gyökeret nem ver a 
szívedben. Nem kell ehhez erőlködnöd, nem kell magad kimunkálnod, mert Isten megteszi. 
Nem kell hitet létrehoznod hozzá, csak kijelentést kell kapnod valamelyikből. Ha valami 
problémád van, és nem vagy még benne a hét kijelentés egyikében, akkor ne kárhoztasd 
magad! Ha orvosi segítségre van szükséged, az nem fogja Istent megállítani. Gondolj a 
vérfolyásos asszonyra. Minden pénzét orvosokra költötte, aztán végül odament Jézushoz. Ő 
nem azt mondta neki, hogy nem foglak meggyógyítani téged, mert megbíztál az orvosokban. 
Azt mondta, hogy a hited meggyógyított téged. Szóval, ne légy semmilyen kárhoztatás alatt! 
Ha össze kell kapcsolnod a szellemit a természetessel, a hitet a gyógyszerrel, akkor arra 
legyen hited! Abban higgyél! Ha nem tudod, akkor ne aggódj miatta, csak lásd a hosszútávú 
célt! Isten azt akarja, hogy hosszú életed legyen, és teljesítsd a célodat! A betegség tolvaj, 
azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson, hogy meglopja a célodat, hogy siettesse a 
halálodat. Ne engedd győzni az ellenséget! Teljesítsd a célodat Krisztusban!  

Ámen! Halleluja! Dicsőség az Úrnak! Köszönöm, hogy meghallgattatok! Hiszem, hogy a 
sok Ige közül most valamelyik gyökeret vert a szívetekben, Jézus nevében, mert itt van a 
gyógyulás. Ámen! 

Hálákat adunk, mennyei Atyám! Köszönjük neked a mai alkalmat, ami a Szent Szellem 
vezetése által folyt le. Köszönjük, drága mennyei Atyám, hogy itt vagy velünk, itt vagy 
közöttünk, és köszönjük, hogy mindenkinek nyitott volt a szíve. Köszönjük a drága Szent 
Igédet, amely gyökeret vert a szívekben a mai napon is, a Jézus drága, szent nevében. Ámen! 

 
Bor Ferenc: GYÓGYULÁS A MEGVÁLTÁSBAN 

Szeretettel köszöntelek benneteket és a hallgatóságot is! Az előttem szólótól hallhattátok a 
gyógyulás sorozat ötödik részét. Most pedig a hatodik rész következik, amelynek a címe: 
Gyógyulás a megváltásban. 

Egy rövid imádsággal kezdem: Köszönjük, Atyám, hogy elküldted az Úr Jézus Krisztust, a 
Te Fiadat Megváltóként, Szabadítóként. Köszönjük, Atyám, hogy a megváltásban 
gondoskodtál a gyógyulásunkról is. Mi ezt megragadjuk, birtokba vesszük, és élünk ezzel a 
szent egészséggel, élünk ezzel a lehetőséggel. Hálát adunk azért, Atyám, hogy mély 
kijelentést adsz mindannyiunk szívében erről, hogy ez működjön is az életünkben, a Jézus 
nevében. Ámen!  

1. A betegség gyökere 
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Amikor Ádám vétett Isten parancsa ellen, akkor belépett a bűn a világba. A bűnön 
keresztül pedig bejött a halál is. Ezzel szabadjára lett engedve, többek között, a betegség, a 
depresszió, az elnyomás, az aggódás, a félelem, és így tovább sorolhatnám. Viszont van egy 
jó hírem a számotokra. Jézus mindezekkel elbánt a kereszten, amikor bennünket helyettesített. 

Róma 5,12. Egyszerű fordítás 
12. A bűn egyetlen ember – Ádám – által lépett be a világba. A bűn által pedig bejött 

a halál is, amely mindenkit elért. Mindenkinek meg kell halnia, mert mindenki vétkezett.  
Felmerül a kérdés, honnan származik a betegség? A betegség a bűn gyökerének a gyü-

mölcse. A betegség valójában a kezdetleges halál. Ugyanis a betegség célja, hogy lopjon, 
öljön, gyilkoljon és pusztítson. Az Ésaiás 53-ból olvasok Igéket, mivel a pásztorotok az 
egyházunk fordítását használta, én most az Egyszerű fordítást fogom használni. 

Ésaiás 53,4–5. Egyszerű fordítás 
4. Pedig betegségeinket Ő viselte, és fájdalmaink nehezedtek rá. S mi még azt hittük, 

hogy Isten csapásai sújtják, hogy Ő veri és bünteti! 
5. Bizony, bűneinkért kapott sebeket, vétkeinkért törték össze őt! Békességünk bün-

tetését Ő fizette meg, és sebei árán gyógyultunk meg.  
Ez egy hatalmas prófétikus kijelentés arról, hogy mi történt a kereszten és mit jelent ez a 

számunkra. A megváltásunknak két oldala van, szellemi és fizikai oldala. A szellemi síkon 
történt a bűneltörlés, a fizikai síkon pedig a gyógyulásunk található. A megváltás kiterjed az 
ember hármas felépítésére, a szellemünkre, a lelkünkre és a testünkre. A mi Bibliánkból 
fogom olvasni a 2Mózes 15,26. vers végét: 

2Mózes 15,26/b. 
26/b. …mert én vagyok Jehova Raffa, az Úr, a te gyógyítód. 
Az ószövetségben Istennek hét megváltó neve van, itt a Raffa nevet olvassuk, ami azt 

jelenti, hogy Gyógyító Isten. Ragadd meg ezt a nevet, és értsd meg a helycsere lényegét, ami 
a kereszten történt! Lásd meg azt, hogy Jézus szenvedése által mi „Raffa” lettünk, azaz 
meggyógyultunk! Ugyanis Isten kötelezte magát arra, hogy odaáll az Igéje mögé, és meg-
cselekszi azt, mert az Ő vágya mindannyiunk egészsége.  

Ésaiás 53,10. Egyszerű fordítás 
10. Bizony, az Örökkévaló akarta összetörni őt. Ő határozott úgy, hogy Szolgájának 

szenvednie kell, és életét bűnért való áldozatul kell adnia. Azután Szolgája meglátja 
majd „utódait”, hosszúra nyújtja életét, és sikerre viszi az Örökkévaló akaratát. 

Az „utódai” szó idézőjelben van, és meggyőződésem, hogy ez az újjászületett keresz-
tényekre vonatkozik. Isten akarata volt, hogy Jézust összezúzzák. Az összetörni szó azt jelen-
ti: megverni, darabokra törni, elnyomni. Isten legyengítette Jézust, beteggé tette Őt és fáj-
dalommal sújtotta. További jó hírem van a számotokra: mivel Jézus elhordozta mindezeket, 
neked már nem kell ezeken keresztülmenned! Isten akarata az is, hogy Jézus sebei által te 
beléphess abba a teljességbe, amit a Raffa név jelent, vagyis a gyógyulás. 

Ésaiás 53,12. Egyszerű fordítás 
12. Mivel lelkét önként adta halálra, és a bűnösök közé sorolták, mivel magára vette 

sokak bűneit, és a bűnösökért imádkozott, ezért jutalmat a hatalmasok között osztok 
neki, és osztályrészét a győzelmi zsákmányból a hősök között kapja meg – mondja az 
Örökkévaló. 

A másik fontos dolog, hogy nem csak a betegségeinket vette magára és hordozta el az Úr 
Jézus a kereszten, hanem magára vette a világ bűneit is. Itt viszont egy párhuzamot kell 
meglátnunk. Ugyanaz a szó szerepel a 12. versben a „magára vette” kifejezés esetében, mint a 
4. versben a „betegségeinket Ő viselte” kifejezésben. Mind a két helyen ugyanaz a héber szó 
szerepel. Ez azt jelenti, hogy amit Jézus tett a bűneiddel, ugyanazt tette a betegségeiddel is. 
Magára vette és elhordozta helyetted. Vannak vallásos körökben olyan keresztények, akik 
elfogadják azt, hogy Jézus elhordozta a bűneinket, megváltott a bűntől, de a gyógyulást már 
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nem fogadják el, annak ellenére, hogy ugyanabban a versben szerepel mindkét dolog. Aki 
elfogadja a vers egyik részét, a bűneltörlést, miért nem fogadja el a vers másik részét is, a 
Jézus sebeiben való gyógyulást? 

Máté 8,16–17. 
16. Az est beálltával pedig sok ördöngöst vittek hozzá, és egy szóval kiűzte a tisztá-

talan szellemeket, és meggyógyít vala minden beteget; 
17. Hogy beteljesedjék, amit Ésaiás próféta mondott, így szólván: Pedig betegségein-

ket Ő viselte, és fájdalmainkat hordozá. 
Jézus fizikai szinten gyógyított, például, Péter anyósát a lázból is meggyógyította. Jézus a 

bűnbocsánattal és a gyógyítással bemutatta Isten Királyságát. Itt most többek között a tetőn 
leeresztett embert hozom példának. Ebben az esetben Jézus először a gyökérrel, vagyis a 
bűnnel foglalkozott, azért, hogy utána foglalkozhasson a gyümölccsel, vagyis a betegséggel. 
Tehát a halál a bűn által szabadult fel. De, ha foglalkozunk a gyökérrel, akkor meg fog 
oldódni a probléma is. Ha a bűn kérdésével foglalkozol, akkor valójában a betegség 
kérdésével foglalkoztál. 

2. Követeld a gyógyulást! 
1János 2,2. 
2. És Ő engesztelő áldozat a mi vétkeinkért; de nemcsak a mieinkért, hanem az egész 

világ vétkeiért is. 
Ebből a versből láthatjuk, hogy a bűn kérdését Jézus a kereszten lerendezte az egész világ 

számára, ezért a gyógyulás is elérhető minden ember számára. Mi azzal lettünk megbízva, 
hogy ugyanazt tegyük, mint Jézus. Menjünk és gyógyítsuk a betegeket. Megvan a jogod 
ahhoz, hogy elvidd a világba a gyógyulás üzenetét, mert a gyökérrel, a bűnnel Jézus már 
elbánt. A gyógyulás mindenkinek szól, még az elveszetteknek is. Természetesen nagyon 
fontos az újjászületés, de természetfeletti módon bibliai gyógyulást már az újjászületés előtt is 
meg lehet kapni, és volt erre több példa a korábbi években.  

Máté 17,16–18. 
16. És elvittem őt a te tanítványaidhoz, és nem tudták őt meggyógyítani. 
17. Jézus pedig felelvén, monda: Oh, hitetlen és elfajult nemzetség! Vajon meddig 

leszek veletek? Vajon meddig szenvedlek titeket? Hozzátok őt ide nékem. 
18. És megdorgálá őt Jézus, és kiméne belőle az ördög; és meggyógyula a gyermek 

azon órától fogva. 
A tanítványok nem tudták meggyógyítani a holdkórost, ez a mai szóhasználat szerint az 

epilepsziás fiú volt. Az ilyen eset oka lehet az, hogy nem mindig vagyunk a megfelelő hit-
szinten, hogy hitből szolgáljunk mások felé. Ez azt jelenti, hogy valaki, valahol nem jól 
működik, vagy a beteg, vagy az imádkozó nem működik megfelelően.  

Gondolkodjunk és elmélkedjünk egy kicsit a hatalomról! A betegségnek van-e törvényes 
hatalma a tested felett? Ha nincs, akkor miért engeded meg? Ebben az esetben is fontosak a 
gondolatmintáink.  

Most két szélsőséges esetet mondok. Az egyik a hitben járó keresztény, amikor azt mondja, 
hogy „én Jézussal együtt ülök a trónon, és uralkodom a körülmények felett.” Akinek a hite 
hajótörést szenved, ő a tünetek esetén átkapcsol az elméjében. A következő gondolatokat 
forgatja a fejében: „Hogyan jutok ebből ki? Milyen gyógyszereket szedjek? Lehet, hogy 
orvoshoz kell fordulnom.” Helyes reakció pedig ez lenne: „Ellene megyek a tüneteknek, mert 
azok illegálisak az én testemben.” Az egészség nem egy automatikus dolog, érvényt kell 
szereznünk mindannak, amit a kereszt megszerzett a számunkra! A megváltás jogilag minden 
emberé, de csak az élvezheti ezt az örökséget, aki birtokba is veszi. Erre szokták mondani azt, 
hogy ha az amerikai nagybácsitól érkezik egy hagyaték és nem veszi át valaki a végzést, 
akkor soha nem tudja átvenni azt az örökséget, amit kapott. Cselekedni kell, és birtokba kell 
venni! 
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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. 
E vers szerint a betegség nem egy jó ajándék, tehát a kórok nem Istentől származnak. Mi 

elhívást kaptunk arra, hogy Jézus munkáját végezzük, és kierőszakoljuk az Úr akaratát. Ez 
jelenthet agresszív hitet, jelentheti azt, hogy szólunk a hegyhez, vagyis a problémához, 
jelenthet démonűzést, jelenthet egy aktivitást, cselekvést és jelentheti azt, hogy kierőszakoljuk 
az ördögtől azt, amit Jézus a kereszten nekünk megszerzett, többek között a gyógyulást.  

Az Ige sokfajta cselekvésről beszél. Beszél a hústest cselekedeteiről, a gonosz munkájáról, 
a törvény cselekedeteiről, az önigazulásról és a hit cselekedetéről. Az elhívásunk arról szól, 
hogy a hit munkáját végezzük. Jogod van kikényszeríteni Isten akaratát az emberek fizikai 
testében is, akár a saját testedben, akár mások esetében. Ha még nem látod a gyógyulást, 
akkor emlékezz az 1Péter 2,24. alapján arra, hogy már a nevedre lett írva a gyógyulás, ezért 
tulajdonosa vagy az egészségnek. Jogszerűen kikövetelheted azt, ami Jézus életébe került, és 
ennek először a saját testedben kell kezdődnie. Ehhez meg kell alapozódnod az Igével a 
szellemedben, és vedd át a hatalmat az illegális betolakodó felett! 

3. Hallani Istentől 
Ha létezik az isteni gyógyulás, akkor kell lenni hozzá szellemi törvényeknek is, amelyek 

ezt alátámasztják és igazolják. Három Igét fogok felsorolni, amelyek azonos hullámhosszon 
vannak. 

Zsoltárok 103,2–3. Egyszerű fordítás 
2. Lelkem, áldjad az Örökkévalót, és ne feledd, mennyi jót tett veled! 
3. Megbocsátja minden bűnödet, kigyógyít minden betegségedből, 
Az Ésaiás 53-ból az idézett Igéket nem olvasom még egyszer, az is arról szól. Egy 

prófétikus előrelátás, hogy mi fog történni a kereszten. Az 1Péter 2,24. pedig már vissza-
tekintés a keresztre, hogy mi történt ott. 

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. 
Ez itt már egyértelműen múlt időben szerepel. Két oldala van ezeknek az Igéknek: az egyik 

a bűneltörlés, a másik a gyógyulás. A lényeg az, hogy az Úr kigyógyít minden betegségből. 
Ez egy jogi ügy, ami arra utal, hogy Jézus sebei által mi gyógyulást nyertünk.  

Itt a gyógyulás szó a Bibliában, a görögben az aiomai és a strongszáma a G2390-es. Ez azt 
jelenti, hogy meggyógyít, helyreállít és éppé tesz. Az már rajtunk múlik, hogy ezt a gyó-
gyulást mikor vesszük birtokba. Az Újszövetségben huszonnyolc esetben fordul elő ez a szó, 
ez a G2390-es aiomai, ami a gyógyulásra utal. Ez kifejezetten fizikai gyógyulást jelent.  

Néhány tanács a gyógyulás átvételéhez.  
a) Tünetek idején az Igére kell fókuszálnunk! 
b) Lásd meg szellemben, hogy Jézus sebei által meggyógyultál! 
c) Amikor ez kijelentéssé válik a számodra, akkor a bensődben tudod, hogy meg-

gyógyultál, függetlenül attól, hogy mit látsz, és mit érzel!  
Ami a betegség idején igazán segít, az Isten Igéje, amikor az életre kel a szellemedben. 

Ehhez el kell jutni arra a pontra, ahol meghallod a szellemedben, hogy te Isten szemében 
gyógyult vagy. A gyógyulást akadályozhatja, ha nem halljuk szellemben azt, hogy Jézus sebei 
által meggyógyultunk. Ehhez szükség van az elme megújítására és egy olyan bensőséges 
kapcsolatra Istennel, amelyben hallhatod és láthatod szellemben, amit a megváltásban Ő már 
megadott. Ez nem lehet csak elmebeli tudás. A gyógyulásnak egy kijelentésként kell előjönnie 
a szellemedben. Mindaz, amit Isten tesz a földön, azt a szövetségeken keresztül teszi, hogy 
megfeleljen a jogi követelményeknek. A Jézus sebei által való gyógyulás a te szövetségi 
jogod az egészségedhez.  
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Az úrvacsora is egy gyógyító szolgálat: a megtört testben, vagyis a kenyérben ott van a 
gyógyulás. A pászka csíkjai pedig jelképezik a korbácsütéseket. Gyógyulás és egészség van 
az újszövetségben. A vér, amit borként veszünk magunkhoz, a bűn és a test, amit kenyérként 
veszünk magunkhoz, a betegség párhuzama. Ha ezek a szimbólumok felébresztik a hitedet és 
meglátod szellemben a gyógyulásodat, akkor abban a pillanatban meggyógyulhatsz. Ha az 
ószövetségi előképek gyógyítottak, akkor az újszövetségé, Krisztus, miért ne tenné ugyanazt? 
Tudod, hogy mi van a szellemi bankszámládon? Többek között ott van a gyógyulás és az 
egészség is. Ha bent van a lakásban az áram, akkor nemcsak egy 40 W-os izzót használhatsz, 
hanem háztartásigépeket is. Használd ki a maximumot mindabból, ami a rendelkezésedre áll.  

A gyülekezetnek ma a gyógyulás és az egészség központjának kellene lenni. Mindez a 
hívőkön múlik, nem pedig Istenen. 

Hisszük Atyám, hogy a mai üzenet is építő volt a hallgatóság számára. Gyökeret ver, és 
gyümölcsöt hoz sokak számára. Ámen! 

Végezetül, szeretném megemlíteni, hogy akinek esetleg még nincs kapcsolata Istennel, 
fogadja be Jézust az élete Urának, Megváltójának, Szabadítójának és Gyógyítójának a saját 
szavaival. Ámen! 

 

 
Az embereknek csak a földi életük során van lehetőségük megtenni, hogy újjászülessenek. 

Mert olvashatjuk a Lázár és a gazdag ember történetében, hogy fontos az, hogy ezt meg-
tegyük, mert pokol és a menny között nincs átjárás. Nem lehet átimádkozni a pokolból senkit 
a mennyországba. Fontos ezt tudni, hogy a kettő között nincs átjárás. Dicsőséget adunk az 
Úrnak és megvalljuk a mai napon Jézust Urunknak. Mondjátok utánam az üdvösség imáját! 

Először is, azt mondja a Róma 10,9‒10. 
Róma 10,9‒10. 
9. Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten 

feltámasztotta Őt a halálból, üdvözülsz.  
10. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. 
Szükség néktek újonnan születnetek, ahogy Jézus mondta. Drága Mennyei Atyám, eléd 

jövünk ezzel a gyönyörűséges imádsággal, ami Pál apostol imája, Jézus nevében! 
 

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. 
Kérlek, Jézus, legyél az én Uram! 
Kérlek, Jézus, legyél az én Megváltóm! 
Kérlek, Jézus, legyél az én Gyógyítóm! 
Jézus, Úrrá teszlek az életem felett. 
Jézus, te vagy az én Uram és Megváltóm! 
Jézus, te vagy az én Gyógyítóm! 
Meg vagyok váltva. 
Újjászülettem Krisztusban. 
Az Ő vére örökre megtisztított minden bűntől.  
Ez az igazság, mert Isten Igéje igazság! 
Köszönöm neked, drága Jézusom, az örök életemet! 
 
A Lukács 11-ben, azt írja Isten Igéje, a 11-től olvasom fel az Igét: 
Lukács 11,11–13. 
11. Melyik atya pedig az közületek, akitől a fia kenyeret kér, és ő talán követ ád 

néki? vagy ha halat, vajon a hal helyett kígyót ád-é néki? 
12. Avagy ha tojást kér, vajon skorpiót ád-é néki? 
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Tudjuk mindannyian, hogy a gyerekünknek nem adnánk rosszat. Mi, itt a földön szeretjük 
a gyerekeinket, és rosszat nem akarnánk nekik adni. Képzeljétek el akkor, hogy az Atya, a mi 
szellemi Atyánk mennyire szeret bennünket. 

13. Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel 
inkább ád a ti mennyei Atyátok Szent Szellemet azoknak, akik tőle kérik. 

Le van írva, feketén fehéren, az Írásban, hogy Istentől, az Atyától kérnünk kell a Szent 
Szellemet, és Ő teljes szívvel, szeretettel odaadja nekünk, azért, hogy a Szent Szellem 
elvezessen minket minden igazságra, és bizonyságtétel legyen az életünkben. Nagyon fontos, 
hogy kérjük a Szent Szellemet. Ezért most a Szent Szellem keresztség imáját mondjuk el!  

Mennyei Atyám, azt tanítod az Igédben, hogy ha kérem Tőled a Szent Szellemet, akkor Te 
odaadod nekem. Ezért most, mennyei Atyám, a Te Igédnek megfelelően, megkérlek Jézus 
nevében, töltsd be a szívem Szent Szellemmel!  

Köszönöm, mennyei Atyám, betöltekeztem most a Szent Szellemeddel, teljes a szívem a 
Szent Szellemmel, ennek jeleként nyelveken fogok szólni, ahogy a Szent Szellem adja a 
kiejtést.  

Köszönöm, szent Atyám, drága Jézusom, a Szent Szellem mindörökké bennem és velem 
marad. Ámen! 

Köszönjük az Úrnak! 
 
* Az idézett Igék a KSZE revideált Bibliából származnak, amely a King James kiadás számozását követi. 
A függőleges vonallal jelzett részek más fordításból származnak. 
 

 

 


