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ISTEN ORVOSSÁGA 1. 
Bor Ferenc 

Ságvár, 2013. 01. 28. 
 

Köszönjük drága Úr Jézus, hogy Veled járhatunk. Hálát adunk Uram, a mai napért, hogy 
egybegyőlhettünk, köszönjük a szellemi táplálékot, amit elkészítettél a számunkra. Szeretünk 
Téged Uram. Köszönjük Neked mindazt, amit a kereszten bevégeztél. Köszönjük a teljes körő 
megváltást, a szabadulást. Mi ezt birtokba vesszük.  

Köszönjük Uram a szellemi növekedést, ami Tıled származik. Hálát adunk Uram, az 
áldások teljességéért, amit elkészítettél a mai napra. Köszönjük a kiontott drága Szent 
Véredet, és a Szent Vér oltalmát, tisztító erejét valljuk meg a gyülekezet minden tagja felett, a 
Jézus Krisztus Szent nevében. Neked adunk Uram minden dicsıséget.  

Köszönjük Úr Jézus, hogy Te vagy a Gyógyítónk, a Szabadítónk, a Támaszunk, a Ments-
várunk, és Neked adunk Uram minden dicsıséget, mert Te voltál a kereszten, és Te végezted be a 
munkát. Hálát adunk Uram a növekedésért, és köszönjük a Te növekedı kegyelmedet felettünk.  

Köszönjük Uram a békességedet, amely körülvesz bennünket. Hálát adunk Uram az 
áldások teljességéért, amit Te elkészítettél a számunkra. Feljebb, mint mi elképzelnénk. 
Minden dicsıség Uram a Tiéd. Az Úr Jézus Krisztus Szent nevében. Ámen.  

Köszöntsd a szomszédodat, és emlékeztesd arra, hogy az Ige orvosság! Új témába 
kezdünk ma, mert a gyarapodás 17 hétig tartott, most pedig a gyógyulással foglalkozunk. A 
mai tanítás címe: Isten orvossága 1. rész. 

Példabeszédek 4,20-22. 
20. Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédeimre hajtsad füledet. 
21. Ne távozzanak el a te szemeidtıl, tartsd meg ezeket a te szívedben. 
22. Mert életük ezek azoknak, akik megnyerik, és egész testüknek egészség. Ámen. 
Nagyon sok mondanivalója van ennek a három versnek. A görögben a figyelmez szó azt is 

jelenti, hogy figyelmesen hallgat, és fülel. A „a hajtsad füledet” szövegrészben a hajtsad szó 
azt is jelenti, hogy odafordít. Tehát a fülünket odafordítjuk az Ige felé, Isten Beszéde felé.  

Az „akik megnyerik” szövegrészben a megnyer szó azt jelenti, hogy megszerezni, 
megragadni, birtokba venni Isten Igéjét, Isten Beszédét. Hagin széljegyzetes Bibliájában az 
áll a 22-es vers mellett az „egész testüknek egészség” helyett, hogy az egész testüknek 
orvosság! Isten Igéje orvosság.  

Istennek nagyon fontos, hogy meggyógyítson, és egészségben tartson. Ennek érdekében İ 
ellátott bennünket az isteni orvossággal. Hogy mit rendelt számunkra a dr. Názáreti, és ez mit 
biztosít az egészség területén, azt meg kell ismernünk. Ennek megismeréséhez egyetlen út vezet: 
az Ige állandó, gondos, szorgalmas, tiszteletteljes és imával egybekötött tanulmányozása. 
Gyönyörő ez a felsorolás.  

Hagin, mint tudjátok és olvastátok, betegen született. A szívében volt egy emésztı vágy, 
hogy visszanyerje az egészséget. S azt hiszem, hogy egy betegnél ez normális kívánság. Hogy 
szeretne olyan egészséges lenni, mint a többi osztálytársa. İ 15 éves korában 16 hónapot 
feküdt a betegágyán, ami mondhatni, hogy szinte a halálos ágya volt. 

 A betegágyán értette meg, ha van segítség az ı számára, akkor annak a Bibliában kell 
lenni. Ugyanis 5 kiváló orvos mondott le róla. Azt mondták, hogy orvosilag nincs segítség. 
Három súlyos betegsége volt, bármelyik külön-külön is végzetes.  

Az egyik, ha jól emlékszem az eldeformálódott szív; továbbá a vérével volt valami gond, 
mert narancssárga színő volt a vére; a harmadik a paralízis, a gyermekbénulás volt. 
Annakidején mi szabin cseppet kaptunk erre.  

Hagin a sír szélére került. Valamelyik könyvében írja is ezt, hogy hányszor volt klinikai 
halál állapotában, és mit tapasztalt meg a szellemvilágban.  
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İ arra buzdít bennünket, hogy mi ne várjunk addig, hogy ilyen állapotba kerüljünk, 
hanem így mondja: gyertek Isten Beszédéhez, állhatatos, gondos, szorgalmas, tiszteletteljes és 
imádságos módon. Isten beszédét meg kell tisztelni. Úgy, ahogy a szüleink is elvárták, hogy 
az ı szavukat mi megtiszteljük. Sıt ha még jobban visszatekintünk a múltba, akkor a szülık 
szavának igen nagy tekintélye volt.  

Fedezzétek fel, hogy az Ige mit mond a gyógyulással kapcsolatban! Kenneth Hagin túl 
sokáig várt. Az volt a szerencséje, hogy az ı betegsége hosszú lefolyású volt, és így volt ideje 
még tanulmányozni Isten Igéjét.  

A megértés nem az egyik napról a másikra jön. Nem olyan, mint egy villanykapcsoló, 
hogy bejövünk a sötét helyiségbe és felkapcsoljuk a lámpát, hanem folyamatosan haladunk 
benne. A hajnaltól egészen a délig.  

Természetesen a fejünkbıl, a gondolkodásmódunkból, az elménkbıl ki kell vernünk a 
helytelen dolgokat. El kell távolítani a helytelent, és be kell ültetni helyette az igazságot, Isten 
Igéjét. Arra buzdít bennünket a Róma 12,2, hogy újítsuk meg az elménket.  

Cseréljük ki a gondolkodásmódunkat, mert több évtizedig világi módon gondolkodtunk. 
Világi módon kaptuk a tanítást, és egyszerően, ha változást akarunk az életünkben, akkor a 
gondolkodásmódunkat át kell állítani. Mint valamikor a váltókezelı, kiszaladt a váltóhoz és 
átállította, hogy a vonat a másik vágányra menjen.  

Róma 12,2. 
2. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek 

megújítása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, megengedı és tökéletes akarata.  
A lényeg a mi szemszögünkbıl most az, hogy újítsátok meg a ti elméteket, ami jelenti a 

gondolkodásmódot is. És minél több Igét veszünk magunkhoz, annál jobban kezd hasonlítani a 
gondolkodásunk az Úr Jézus gondolkodásához.  

Ne feledd el, hogyha megragadsz egy bibliai ígéretet, fog jönni a tolvaj. A múlt héten a magvetı 
példázatában ezt már megnéztük, hogy jön az ördög, és ki akarja lopni a szívedbıl az Igét. És 
Haginnak is azt mondta: nem is úgy van az, ahogy te olvastad. Ez nem vonatkozik a mostani idıkre, 
ez régen a zsidókra vonatkozott. Tehát ki akarja beszélni az embereket az igazságból.  

Hagin addig-addig kereste az igazságot a betegágyán, míg rátalált. Rátalált, hogy ez 
nekem szól, a mostani idıkre szól. Ez én vagyok. Innentıl kezdve megnyugodott. Mert Isten 
Igéje hogy kezdıdött az elsı felolvasott versnél?  

Fiam, az én szavaimra figyelmezz! Nem azt mondja Isten Igéje itt ebben az esetben, hogy 
választott népem, mert akkor az egyértelmően a zsidó népre vonatkozott volna. Egyértelmően 
azt mondja, hogy FIAM !  

A görögben ez a szó azt is jelenti, hogy Isten fia, vagy tanítvány. Így egy kicsit szélesebb 
már a látószögünk. Isten Igéje tehát minden gyermekének adatott, nemcsak a zsidóknak, a 
választott népnek. Tehát minden gyermekének! 

Hogyha azt akarod, hogy egy kezelés használjon, akkor követned kell az adagolási 
utasítást. Például naponta 3x2, vagy ehhez hasonló. Isten is ad útmutatást, az İ orvosságának 
az alkalmazásához.  

Ez egy olyan orvosság, amelyhez nem kell megkérdezni a kezelıorvosát és gyógy-
szerészét, hogy van-e mellékhatása? Mert nincs mellékhatása! És minél többet veszel be, 
annál jobban használ.  

Ahogy a Példabeszédek 4-ben felolvastuk, Isten az egészségünk érdekében írta fel 
számunkra az İ Igéjét. Ahhoz, hogy használjon, be kell venni a pirulát, és ha szellemi 
értelemben nézzük ezt a kérdést, akkor be kell vennünk az Igét.  

Mert ha ott marad az éjjeliszekrényen, és a beteg csak nézi és nézi, mondván: doktor úr, 
semmit nem javultam! Azért nem javult, mert nem vette be, nem használta elıírás szerint. Az 
Igét is be kell venni.  
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A múlt héten boncolgattuk azt a kérdést, hogy a megvallás mellé látnunk is kell magunkat 
abban a helyzetben, ahová szeretnénk eljutni. Ez egy fontos körülmény. Ezt egy picikét most 
tovább ragozzuk.  

Isten Igéje nem fog mőködni, ha csak simán elolvasod, vagy pedig ha megtanulod, mint az 
iskolában a verset, és mondjuk meg is vallod. Ezek fontos elemek, de önmagukban kevesek. 
Mőködni akkor fog, ha bekerül a bensıdbe. Bekerül a szívedbe! 

A múlt héten is szóltunk arról, hogy az Ige helye a szív. Tehát ott tudja kifejteni a hatását. 
Félreértés ne essék, ha most vett valaki egy Bibliát, azt ne olvassa, vagy ne tanulmányozza, 
vagy ne vallja meg az Igéket, hanem ezeken túlmenıen odáig kell eljutni, hogy az Ige 
bekerüljön a szívetekbe. A lényegi valótok közepére.  

Mint a világi dolgokban is van külsıleg használatos, és belsıleg használatos. Hát az Ige 
belsıleg használatos, mert a szellemünk közepébe kell, hogy bejusson, gyökeret verjen, 
felnövekedjen, és meghozza a kívánt termést.  

Elmélkedned kell az Igén. Táplálnod kell magadat az Igével azért, hogy az a belsı 
embered részévé váljon. Eggyé váljon veled az Ige.  

Régen meséltem azt, hogy volt egy keresztény lány, aki cseresznyét szedett. És megszedett 
már egy vödör cseresznyét, amikor letörött az ág. Amikor már telve vagyunk Igével egy 
bizonyos idı után, akkor nem azt kiabáljuk, hogy jaj Istenem, meg egyéb más világi dolgot. 
Hanem azt mondta: Jézus nevében, vödör, talpra essél. Hogy ne kelljen még egyszer fölszedni.  

Kezdetben én is vágytam rá, hogy mikor jutok el arra a szintre, amikor nem valami rossz 
dolog jön ki a számon egy hirtelen hatás következtében. És az ember elérkezik arra a szintre, 
amikor Jézus neve jön ki. Még álmomban is. Ez a növekedésnek a jele.  

És a belsı részünkké válik az Ige. Amikor tele van a kút, akkor már lehet belıle meríteni 
vizet. Amikor a kútásó megássa a kutat, akkor várni kell valamennyi idıt, hogy a vízszint 
felemelkedjen, és lehessen vödörrel meríteni belıle.  

Amikor újjászületett csecsemık voltunk, akkor még nem sok Ige volt bennünk, és nem volt 
mibıl meríteni. A növekedéshez idıre van szükség. Nem olvassuk el, de felírhatjátok: az Efézus 
5,26 említi az Ige fürdıjét. Amikor mi belemerülünk az Igébe, akkor mi történik? Az Ige megmos.  

Sokan szeretik a példázatokat. Mondok egy nagyon gyönyörő példázatot. Volt egy 
nagyapó és a kis unokája. Nagyapó minden korán reggel felkelt, megrakta a tüzet, odaült a 
kandalló elé és olvasta a Bibliáját, mint egy jó keresztény. Példát mutatott a kis unokájának.  

A gyermek is elıvette a Bibliáját és elkezdte olvasni. A végén azt mondta: nagypapi, én 
ezt nem értem. Amikor leteszem, még azt is elfejeltem, amit olvastam. Hogy van ez? Mire jó 
a Biblia olvasása? A bölcs nagypapik mindig jó példákat tudtak elıhozni.  

Azt mondta: fiam, itt ez a szenes kosár. Az utolsó szenet beteszem a kályhába, te pedig 
szaladj le a patakhoz, és hozzál egy kosár vizet. Az unoka elszaladt, megmeríti, visszaérkezik, 
és természetesen üres kosárral. Azt mondja, hogy legközelebb gyorsabb leszek. Megint 
elszalad, megmeríti, meghozza, megint nem volt benne semmi. Megjárja harmadszor, 
negyedszer, ötödször és a végén elszomorodott.  

Azt mondja a nagypapinak: Ennek mi az értelme? Kosárral nem lehet vizet hozni. Azt 
mondta a bölcs nagypapa, hogy igen, ez így igaz. De most nézd meg a szenes kosarat. 
Ahányszor belemerítetted a patakba, mindig tisztább lett! Ahogy mi belemerülünk az Igébe, 
az Efézus 5,26 szerint az Ige fürdıje mindig megmos bennünket, és egyre tisztábbak leszünk.  

Ha valaki megkérdezi tıled, hogy miért fontos Bibliát olvasni, akkor jusson eszedbe ez a 
kis történet. Ez a kis példa. Így könnyebben megérti a világ is: az Ige megmos, és egyre 
tisztábbak leszünk.  

Isten orvossága nem más, mint az İ Igéje. Az orvossága mellé csatolta az adagolási 
útmutatót. Négy pontból áll ez az adagolási útmutató a Példabeszédek alapján: 

a./ a Szavainkra figyelmezz, 
b./ a Beszédemre fülelj, 
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c./ szemeid elıtt legyenek – mármint Isten Beszéde, 
d./ tartsd meg a szívedben. 
Errıl beszéltünk a múlt héten is, hogy jön az ellenség, és azonnal ki akarja lopni az Igét, 

hogy ne hozzon számodra gyümölcsöt. Az adagolási útmutató elsı pontjával kezdjük. 
1./ Isten Igéje azt mondja, hogy az ÉN SZAVAIMRA FIGYELMEZZ ! Azaz az én Beszédemre 

figyelmezz. Más szavakkal, egész lényeddel az Igére összpontosíts. Az Igére fókuszálj! Ez azt 
is jelenti, hogy elınybe részesítünk valamit, és teljes figyelmet szentelünk egy konkrét 
dolognak. Jelen esetben Isten Igéjének, mert most arról szólunk.  

Lilien doktornı, miután Isten természetfeletti módon meggyógyította ıt, létrehozott egy 
gyógyító szolgálatot és tanította Isten Igéjét a gyógyulással kapcsolatban. És sajnos szomorú 
tapasztalata volt, egyes keresztényekkel kapcsolatban.  

Azt állapította meg, hogy a testünk számára adott gyógyulás fontos témájánál sem figyel 
mindenki. Vagy lapozgatnak, vagy csak úgy merednek a semmibe, kinéznek az ablakon, 
netán rágóznak, SMS-t küldenek, vagy receptet beszélnek éppen meg, vagy bármi más.  

Elvárják közben a hit imáját, hogy a pásztor imádkozzon értük. Viszont maguk meg 
semmit se hajlandók tenni annak érdekében, hogy egy akaraton legyenek az imádkozóval.  

1Péter 2,2. 
Mint most született csecsemık, az Ige tiszta, hamisítatlan teje után vágyakozzatok, 

hogy azon növekedjetek. Ámen! 
Tudjátok, hogy mit jelent a görögben a tiszta, hamisítatlan kifejezés? Jelentése: csalás és 

trükk nélküli. Nagyon érdekes megfogalmazás.  
Mi Isten akarata? Hogy szellemben növekedjünk, és ne maradjunk csecsemık. Mert a 

csecsemıket a vihar tudja sodorni ide és oda. Isten mindennel ellátott bennünket, amire 
nekünk szükségünk van. Adta az Igéjét, az İ Fiát, alapította a gyülekezeteket, a gyülekezeti 
Testet. És a különbözı hordozó anyagokon hozzá lehet jutni a csalás és trükk nélküli Igéhez. 
Az eredeti Evangéliumhoz. 

Kezdetben hangszalagok voltak, aztán jöttek a CD-k, most pendrive és újság van. Tehát 
sokféle módon hozzá lehet jutni, dicsıség Istennek. Erre a korai egyházban nem volt még 
lehetıség. Isten akarata az, hogy fejlıdjön az imaéletünk, a hitéletünk, és meg tudjunk állni a 
saját lábunkon.  

Azaz szellemben növekedjünk fel, és a hatalom helyérıl imádkozzunk. Nem a gyızelemért 
kell imádkozni, mert gyıztes pozícióba lettünk helyezve. Hanem nekünk gyıztes pozícióból 
kell szólnunk a problémához!  

Nagyon érdekes dolgot hallottunk a múlt vasárnap. Isten egy alapelve: benne van a 
2Korinthus 4,6-ban, ezt nézzük meg. Mindenki elé jön valamilyen probléma. A Biblia 
jelképesen azt mondja, hogy hegy. Ez az Ige visszautal az 1Mózes 1,3-hoz, a teremtéshez.  

2Korinthus 4,6. 
Mert az Isten, aki szólt: Sötétségbıl világosság ragyogjon, İ gyújtott a mi 

szívünkben, hogy megismerjük Isten dicsıségét, mely ragyog a Jézus Krisztus arcán.  
A Mózes elején mit olvasunk? Hogy Isten Szelleme lebegett a vizek felett, és nagy-nagy 

sötétség volt. Isten hogyan csinált világosságot? Oly módon, hogy eltörölte a sötétséget, vagy 
……? İ gyújtott világosságot, mert az Isten, aki szólt, sötétségbıl világosság ragyogjon.  

Azt mondja, hogy a sötétségBİL. Ez a -bıl nagyon fontos. A sötétségBİL  hozta elı a 
megoldást. Tehát ha van problémád, akkor abba már Isten belekészítette a megoldást. Neked 
szólni kell, hogy a sötétségbıl, a problémából jöjjön elı az isteni megoldás.  

Ez egy nagyon mélyen szántó gondolat. Legyen az gyógyulás, anyagi problémák, te szólsz 
a sötétséghez! Tehát ha érkezik egy probléma, így imádkozhatsz: 

Probléma, te nem leszel az én vesztemre. Nem hordozod az én káromat. Belıled megoldás lép 
elı, a Jézus nevében. Pontosan úgy, ahogy a sötétségbıl világosság lett. És ezt vonatkoztatom az 
egészségügyi helyzetemre, az egészségügyi problémámra, az anyagi problémámra, a Jézus 
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nevében. Köszönöm Atyám, hogy te belecsomagoltad a megoldást a problémába. És én ezt 
kicsomagolom, és elıszólítom. Elıszólítom a megoldást, a Jézus nevében! 

Ez nagyon mélyen szántó üzenet. Visszamegyünk a jegyzetekhez. Meg kell állni a saját 
lábunkon. Isten ezt elvárja. İ ad idıt, egy felnövekedési idıt.  

Emlékezzetek rá, Hagin felesége nem volt olyan szorgalmas az igetanulmányozásban. 
Volt, amikor Hagin hite alapján múlt el a torokgyulladása. És amikor legközelebb ismét 
elıjött a probléma, akkor már nem mőködött.  

Szólt az Úr Hagin szívéhez, hogy most már a feleségednek fel kellett volna növekedni. 
Eltelt az az idı, hogy saját lábán meg tudjon állni. Te már nem tudod hordozni a hiteddel. Ez 
így van, amikor újjászületett csecsemı van a gyülekezetben.  

Egy darabig a gyülekezet, meg a pásztor tudja az imáiban hordozni. Körülbelül 4-5 éves 
idıszak ez. De amikor már a keresztény 10 éves, vagy idısebb, akkor Isten elvárja, hogy a 
saját lábán megálljon.  

Fontos, hogy hitet építsük ki a szívünkben az Ige alapján, minden területen. Mert eljön az 
az idı, amikor hitre lesz szükségünk. Vagy nekünk, vagy pedig a szeretteinknek. És ha 
nekünk nincs hitünk, akkor nem tudjuk hordozni a szeretteinket.  

Van fizikai eledel, és van szellemi eledel. A szellemi eledel Isten Igéje.  
Máté 4,4. 
İ pedig felelvén, monda: Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem 

minden Igével, amely Istennek szájából származik. Ámen! 
S erre mondja a Példabeszédek azt, hogy az én szavaimra figyelmezz. Erre figyelmezz, 

mert ez szellemi táplálék a számodra. Nekünk Isten Igéjét elsı helyre kellene tennünk! 
Mindennél fontosabb Isten Igéje!  

Az én szavaimra figyelmezz, ez azt is jelenti, hogy osztatlan figyelmet kell szentelnünk az 
Igének. Befogadni az Igét, és ami nem igei az elménkben, azt kisöpörni. Nagytakarítás! Az 
osztatlan figyelem, a következıképpen szemléltethetı. 

Hogyha beszélgetsz valakivel egy bizonyos témáról, bárhol (otthon, utcán), akkor nem 
szívesen veszed azt, hogy közben nézelıdik, és nem rád figyel. Forog, mint a szélkakas. Ki 
megy a másik járdán, ki szállt le a buszról, és ehhez hasonlók. Az nem osztatlan figyelem.  

Az osztatlan figyelem az, amikor megtisztelem a másikat, és figyelem a mondandóját.  
2./ Következik a használati utasítás második pontja. Az én BESZÉDEMRE HAJTSAD FÜLEDET  

– mondja Isten.  
A hajtsad szó a görögben jelenti azt is, hogy odafordítani.  
Amikor valaki messzirıl szól hozzánk, vagy zajban beszélgetünk valakivel, mit tesz? Ha 

nem jól ért bennünket, akkor odafordítja a fülét, és még a tenyerét is mögé teszi, hogy abból 
az irányból jobban meghallja azt, amit a számára mondanak. Mondhatom úgy is, hogy nyisd 
meg a füled Isten Igéjére. Azért szükséges ez, mert ilyen módon jön a hit hozzánk.  

A King James fordításban, az áll a Róma 10,17-ben, hogy a hit jön hozzánk.  
Mondhatja valaki azt, aki tanulmányozza a Bibliát, hogy de hát én ezt nem értem. Egy 

dolog a lényeg: higgyél benne, hogy Isten Igéje igaz, és mőködni fog. Hagin a betegágyán 
megállapította, amit mondjuk együtt: Isten Igéje igaz, és beteljesedik az életemben. Ámen! 
Ilyen egyszerő.  

Te tudod, hogy hogyan mőködik az elektromosság? Hogyan van itt világosság a teremben? 
Hát persze úgy, hogy felkapcsoljuk a kapcsolót. De mi történik abban a pillanatban, amikor a 
kapcsolót felkapcsoljuk? Az elektronok elkezdenek vándorolni, ha még emlékeztek a fizika 
órára. De ennek van még mélyebb mőszaki tartalma is. Áramkörök, és egyéb dolgok.  

Tehát ha világosságot akarsz a szobában, odamész, nem tudod, hogy hogyan mőködik, 
csak megnyomod a kapcsolót, és van világosságod. Hány féle konyhai robotgépetek van, meg 
egyéb háztartási gépetek? Tudod, hogyan mőködik a mikró? Nem. De használod? Használod. 
Mert elolvastad a használati utasítást, hogy hányas fokozatra kell tenni, ha melegítesz vele.  
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Isten Igéje is mőködik, ha mőködteted. Nem tudjuk, hogyan mőködik az isteni gyógyulás. 
De azt tudjuk, hogy a hit hozza mőködésbe a természetfeletti gyógyulást. Nem tudjuk, hogyan 
mőködik az elektromosság, de tudjuk, ha a kapcsolót bekapcsoljuk, akkor világosság lesz.  

Ezért mondja négy lépésben Isten Igéje, hogy mit tegyünk ahhoz, hogy mőködjön az 
életünkben Isten orvossága.  

Az, hogy nyisd meg a füled, azért szükséges, mert a hit hallásból származik. Szeretném 
kihangsúlyozni, hogy nem látásból származik a hit, nem érzésbıl származik a hit, hanem Isten 
Igéjének a hallása által származik a hit.  

Róma 10,17. 
Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által. Ámen. 
Erre mondja azt King James, hogy Isten Igéjének a hallásából jön a hit! A hit hozzád jön, 

ha hallod az Igét.  
Ha adsz magadnak lehetıséget, hogy hallgasd a tanításokat. Élıben, meg otthon korrepe-

tálásképpen, vagy egyéb más módon. És amikor az Ige utat talál a szívedbe, a hit is ott lesz 
automatikusan. Mert a hit hallásból jön. Ha hallod, akkor a hitnek ott kell lenni. A hit 
észrevétlenül terem a szellemedben. Mert hallod az Igét, és megterem a hit.  

Ehhez az Igével kell táplálkoznod, és be kell fogadnod az Igét. Volt egy-két olyan eset, 
amikor a keresztény nem fogadta be az Igét. Nem is tudott gyökeret verni a szívében. Nem 
származik belıle hit, és nem is fog mőködni a számára.  

A hit tehát egy kulcs, a titok nyitja – többek között az Úr Jézus földi szolgálatában. 
Igeszámokat fogok csak mondani, ha van kedvetek, felírhatjátok.  
� Egyik esetben a századosnak azt mondta Jézus: Legyen a te hited szerint. S a szolgája 

meggyógyult. – Máté 8,13. 
� A következı esetben a vérfolyásos asszonynak mit mondott? A te hited megtartott téged. – 

Márk 5,34.  
� Azután jött Jairus, akinek a lánya súlyos beteg volt. Közben Jézus nem ért oda, és jött a 

rossz hír, hogy ne fáraszd a Mestert, a te lányod meghalt. Hogyan buzdította Jézus Jairust? 
Ne félj, csak higgy! És Jézus elment a házhoz, a kislány feltámadt, meggyógyult, és 
minden jóra fordult. – Márk 5,36 

� Aztán jött a két vak. Jézusnak tudnia kellett, hogy van-e hitük az isteni gyógyulásban. 
Megkérdezte tılük: hiszitek-é? S amikor azt mondták, hogy igen, akkor úgy folytatta, 
hogy legyen néktek a ti hitetek szerint. – Máté 9,28-29 
Sorolhatnánk a példákat természetesen, de a lényeg, hogy Jézus mindig a hitre hivatkozott. 

S a tegnapi tanításban is volt errıl szó, mikor leengedték a beteget a megbontott tetın 
keresztül. Jézus látta, hogy van hit, és Jézus mindig a hitet keresi, mert ott történik változás.  

Elıfordul, hogy a keresztények is megbetegednek. De érdekes módon eltérıen visel-
kednek. Az egyik részük nem veszi a fáradságot, hogy kikutassa, Isten Igéje mit mond a 
gyógyulásával kapcsolatban. A másik részük pedig nem fordít kellı figyelmet arra, hogy 
tanulmányozza Isten Igéjét. Tudja, hogy mi a megoldás, de nem szán rá idıt.  

Sok esetben a keresztények arra hallgatnak, amit mások mondanak. S ez nagy baj, mert 
nem mindenki az Igét szólja. Valaki a világi beszéddel közelít meg. Neked már úgyis véged, 
itt van az influenza a határon, és ehhez hasonlók. A világ így van programozva, ne csodálkozz 
rajta. Ne hallgass oda, ha nem az Igét mondják.  

Ha egyszer meg lehet nyitni a fülünket az Igére, akkor a fülünket be is lehet csukni olyan 
dologra, ami nem az Ige. Ha Istenre akarsz figyelni, akkor minden mást ki kell zárnod. És az 
már elhangzott ma, hogy összpontosítani kell Isten Igéjére az egész lényünkkel. Mert ez hozza 
meg a változást, az áttörést.  

De ha egy keverék van elıttünk, abból nem sok jó fog születni. Ahogy a víz nem 
keveredik az olajjal, Isten Igéje sem fog keveredni a világi dolgokkal. Isten Igéje azért adatott, 
hogy megváltoztassa a világot. Óriási szerencse, hogy a világ nincs hatással az Igére. Bizony!  
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De rajtad múlik, hogy mire nyitod meg a szíved, hogy a zsilipek mikor nyitnak, és mikor 
zárnak. Ha Isten áldásait akarod élvezni, akkor minden területen az Igére kell figyelmezned! 
Minden területen. Istennek van mondanivalója a gyógyulással kapcsolatban. Többek között 
elolvasunk egy ószövetségi idézetet. 

Máté 8,17. 
Hogy beteljesedjék, amit Ésaiás próféta mondott, így szólván: Pedig betegségeinket 

İ viselte, és fájdalmainkat hordozá. Ámen! 
Jézusra lett helyezve mindenféle átok. A betegség is, a fájdalom is, a szegénység is. Te hogyan 

látod magad? Milyen pozícióban? Milyen helyzetben? Egészségesnek, ahogy mondjátok. 
Figyeljétek meg, hogy milyen idıben íródott a következı vers: jelen, múlt, vagy jövı? 

1Péter 2,24. 
Aki a mi bőneinket maga vitte el testében a fára, hogy a bőnöknek meghalván, az 

igazságnak éljünk: Akinek sebeivel gyógyultatok meg. Ámen! 
Egyértelmően múlt idı! Ugye? Ez egy megtörtént esemény. Visszatekintünk a múltba, 

visszatekintünk a Golgotára, ahol Jézusra lett terhelve minden átok. A betegség is egy átok. A 
szegénység is egy átok.  

Le kell szögeznünk, hogy az ördög a pusztító, az elnyomó. Minden esetben. Jézus pedig a 
szabadító és a gyógyító. Ezt korábban már olvastuk a János 10,10-bıl is. Jézus azért jött, hogy 
életünk legyen, és bıvölködjünk. És lerontsa az ellenségnek a munkáját.  

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

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

Honnan származik az elnyomás? A „füstös” képőtıl. Úgyhogy ezt soha ne felejtsétek el. 
A problémát nem Isten zúdítja az İ gyermekei nyakába. Az ellenség az, aki körbejárja a 
földet, keresve kit nyeljen el. De álljatok ellen, és elfut tıletek. Van orvosság erre is. Isten 
Igéje mindenre orvosság. Nemcsak a gyógyulásunkra. Hallelúja! 

Jövı héten folytatjuk, mert túl sok lett volna egyszerre. Ma is van egy kis nassi a végére. Egy 
nagyon szép gondolatot felírtam a Bibliámba, a Márk végével kapcsolatosan. A Márk 16,17-18 
azt mondja: a hívık betegekre teszik kezeiket, imádkozás céljából, és azok meggyógyulnak!  

Ez az igerész arról biztosítja a hívıket, hogy a kezünk nyomán megnyilvánul Isten ereje! 
Most kezünket tesszük rátok. Áldást szólunk felettetek, jöhettek áradni a kenetben. El lehet 
jutni arra a szintre, mint Hagin is, hogy szent egészségben élni. Növekedni kell ebben is.  

Isten Igéje a te orvosságod, vedd be, mőködtesd, és mőködik nálad is. Vedd magadhoz, 
ültesd a szívedbe, és áttörést hoz, szabaddá tesz, helyreállítja a tested. Szabadulást szólunk, és 
helyreállítást a Jézus nevében!  

Kezünket tesszük a hittel hozott szövetekre. Megáldjuk a hiteteket, azt a hitet, amivel ezt 
hoztátok, és kiárasztjuk Jézus természetfeletti erejét, kenetét. Áradj kenet, áradj kenet! 
Köszönjük drága Úr Jézus a drága Szent Véredet, amely értünk ontatott, és a megtört testedet. 
Mert a megtört tested alapján van a gyógyulásunk. Köszönjük Atyám a Szent Szellemedet, 
amely helyreállító munkát végez a testünk határain, a Jézus nevében. Ámen. 

Egy kis összefoglaló a vasárnapi tanításból: Vannak dolgok, amit Istentıl úgy kapunk, 
hogy abba már nem növekedhetünk. Ilyen a megigazultság. Mert a Szent Vér által igazzá 
tétettünk, és általa teljesen tiszták vagyunk, tehát abban már nem lehet növekedni.  

De vannak dolgok, amiben köteles részünk növekedni. Így a kegyelemben, Krisztus 
ismeretében, a belsı emberben, a Szent Szellemmel való közösségben, és a szellemi 
világosságban. Jézusnak is növekedni kellett mindezekben. Ha İ növekedett, akkor nekünk is 
szükségünk van ezekre a növekedésekre.  

A kegyelemben való növekedés hoz egy felhajtóerıt. Úgy érzed, hogy szinte felemel. 
Tehát meg kell erısödnünk a kegyelemben, és emelkedünk. Emlékszem, a gyerekkoromban a 
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tőzhely szélén álló krumpliba bele volt szúrva egy kötıtő, és egy papírkígyó forgott körbe 
rajta. Azt a felhajtóerı mőködtette. Csak hogy tudjátok, mi ez a felhajtóerı.  

Aki felületesen veszi Isten Igéjét, az kimarad az áldásokból. Tehát kutatómunkára van 
szükség ahhoz, hogy nagyobb áldásokat tudjunk birtokolni. Különbség van az aranymosó és 
az aranyásó között. Mert az aranymosó csak a föld felszínén, a folyóból az apró kis 
aranyszemcséket mossa ki, és nem számíthat egy nagy aranyrögre. Igaz, hogy sokkal 
keményebb munkával, az aranyásó leás a földbe, de megvan az esélye, hogy a mélyre ásással 
talál egy nagy aranyrögöt, ami az élete végéig eltartja ıt.  

A kegyeltség. Az nem más, mint az Úr rajtad levı kedvessége. Ez a kegyeltség mit ad a 
számunkra? Elınyt, elfogadottságot, vonzerıt, szent idızítést. A szent idızítés alatt érthetı az, 
hogy elkerülsz valamilyen veszélyes helyzetet, vagy pedig egy szent idızítésben éppen 
találkozol valakivel. A felsoroltak alapján az emberek rád figyelnek, amikor megjelensz. 
Érzik, hogy hoztál valamit, és meghallgatnak.  

Ahogy ezt a tanítást hallgattam, az emlékezetembe összeállt egy-két dolog. Nyolc évvel 
ezelıtt lehetett, még amikor alpolgármester voltam. Volt egy megyei vezetı kint a mi 
településünkön. Én a folyosón sétáltam, és utána a többiek mondták, hogy ez a megyei vezetı 
megkérdezte, hogy kicsoda ez az ember? De olyan nagy kíváncsisággal, hogy kicsoda ez az 
ember? Mert a kenet megcsapta. A kenet megütötte ıt. Múlt héten voltunk a bankban, az 
ügyintézı az kérdezi, hogy olyan ismerıs a hangom, nem voltam én privát ügyfele már a 
banknak? Valamit megérzett ı is, a kenet megütötte.  

Ahogy a kegyelemben növekszünk, a sátorunk kiszélesedik. Szükségünk van bölcsességre, 
olajra, a lényeglátásra. S ha te tudatosítod azt, hogy a kegyeltségnek ilyen elınyei vannak, 
akkor gyorsabban fogsz növekedni a kegyelemben.  

Zsoltár 23-at ismeritek, úgy kezdıdik, hogy az Úr az én pásztorom, nem szőkölködöm... A 
legutolsó, a 6-os vers így hangzik: Bizony jóságod és kegyelmed követnek engem életemnek 
minden napján. Ha fölnövekedtél, legalábbis növekvı félben vagy, és ha elvéted, ez az Ige azt 
mondja, hogy az Úr jósága akkor is követ. Követ, mint egy pulikutya. Azért követ Isten jósága, 
mert te beleolvadtál az Úr kegyelmébe. Nagyon fontosak ezek a kegyelem-tanítások.  

Van még egy Ige, ami úgy szól a Prédikátorok 10,4-ben, hogy ha a fejedelmek haragja 
felgerjed ellened, a te helyedet el ne hagyjad! És ez hangzott el a pulpitusról a múlt vasárnap. 
Sajnos mindenhol elıfordul az, hogy a keresztények elmaradoznak valami oknál fogva. 
Félreértés, megsértıdés, nem akarok ott lenni, ha a Gipsz Jakab ott van. Ehhez hasonlók.  

Tudjátok, ilyenkor mi történik? İ egy áldozattá vált, csak nem tud róla. Gyakorlatilag az 
ördög lopja ki a nyájból, s valójában egy áldozat. Mert Krisztus Testérıl, legalábbis a 
táplálási vonalról levágta magát.  

Tegnapelıtt kaptam egy levelet egy pásztortársamtól, és tett egy bizonyságot is. Mégpedig 
a felesége olvassa a házasságos könyvet, és nagy változások vannak az ı életében. Amit ı, 
mint férj nem tudott elérni, az Ige megtette a hatását. Mert már a szolgálatban is részt vesz. 
Ugyanis a most készülı könyvben az is benne van, hogy Isten egy házaspárt nem két irányba 
hív el. Egyiket északra, másikat délre. Mert a szakadék az egyre csak nı. Az eltávolodás. 
Isten egységre hívta a házaspárokat. Nagy öröme van a pásztortársunknak e tekintetben. Azért 
imádkoztam, hogy jöjjenek a bizonyságok, hogy másokat is megerısítsen.  

Pál apostol azt mondja az 1Korinthus 9,19-tıl, hogy az elveszettek megnyerése érdekében 
azonosulok azokhoz, akiket szeretnék megnyerni. Görögnek görög leszek, a zsidóknak zsidó 
leszek, a törvénynélkülieknek törvénynélküli leszek. 

Magjaitokat megáldjuk, akkor is, ha nem mondja a pásztor, akkor is imatéma ez nálunk. 
Ennek tudatában legyetek, magjaitok szaporodnak, sokasodnak, és aratásként az Úr vissza-
forgatja. Szeretünk benneteket, és a jövı héten várunk ismét.  

 
A függıleges vonallal jelzett igeversek más fordításokból származnak. 


