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GYÓGYULÁS HIT ÁLTAL
Bor Ferenc és Horváthné Éva élőben elhangzott tanításának nyers szövege
Ságvár, 2019. január 14.

Évi: Köszöntelek benneteket szeretettel, és hálákat adok a mennyei Atyának, hogy szolgálhatok felétek, mert a Szent Szellem fogja vezetni ezt a mai alkalmat. Jézus nevében. Ámen.
A mai tanításnak a címe: Meggyógyulni hit által.
A tanítás témája a fizikai testünk gyógyulása a szellemünkön keresztül. Ez a tanítás
azoknak szól, akik természetfeletti módon szeretnék elérni a gyógyulásukat az Istenbe vetett
hitük alapján.
1. Jézus a gyógyító
Azt mindannyian tudjuk, hogy Isten Szellem. Isten a fizikai testünket csak a szellemünkön
keresztül tudja meggyógyítani, mert az ember is egy szellemi lény. Istentől születtünk, Ő
alkotott minket, Ő lehelte belénk az életet. Ezért mi is szellemi lények vagyunk. Sokan azt
képzelik, vagy azt állítják, vagy éppen azt tanítják, hogy Isten gyógyítása fizikai síkon
történik, de ez nem így van, mert a hitünk által tud meggyógyítani bennünket Isten. A mi
hitünk által tudjuk a gyógyulást a valóságba hozni. Az Isten Igéjébe vetett hitünk által, mert
az Igét kimondjuk, például a gyógyulással kapcsolatban, akkor annak meg kell élednie és
gyökeret kell vernie a szívünkben, hogy az megéledjen bennünk és valóságot öltsön. Viszont
az orvos az, aki az érzékszervünkön keresztül, az elme síkján, és fizikai síkon igyekszik az
ember testét meggyógyítani. De ő csak átmenetileg tudja javítani ezeket a problémákat, mert
Isten tudja csak tökéletesen meggyógyítani a testünket, a hitünk által. A keresztényeknek az
igazi gyógyítója a názáreti Jézus Krisztus, és dicsőség az Úrnak, hogy Őhozzá fordulunk
gyógyulásért, és minden helyzet helyreállításáért. Jézus ma is él, és ma is gyógyít. Ma
bennünk van az Úr Jézus és bennünk van Isten ereje. Az első Igét a Lukács evangéliumban
nézzük meg. Megnézzük, hogy abban az időben Jézus hogyan végezte a szolgálatát.
Lukács 6,17–19.
17. És alámenvén ővelük, megálla a síkságon, és az Ő tanítványainak serege és a népnek nagy sokasága egész Júdeából és Jeruzsálemből és Tírusznak és Szidónnak tengermelléki határából, akik jöttek, hogy hallgassák Őt és meggyógyíttassanak betegségeikből.
18. És akik tisztátalan szellemektől gyötrettek, meggyógyulának.
19. És az egész sokaság igyekezik vala Őt illetni: mert erő származék belőle, és
mindeneket meggyógyíta.
Abban az időben, mint az Igében is olvassuk, Jézusnak mindenhova, a falvakba, a
városokba el kellett mennie, hogy tudjon evangelizálni, tudja az Igét tanítani és tudjon csodát
tenni, mert egyedül Őbenne volt akkor a Szent Szellem ereje. Ő hordozta Isten erejét, ahogy
az Apostolok cselekedeteiben olvassuk:
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.
2. Működésben a hit
Leírja itt is az Ige, hogy a názáreti Jézus mindenfelé széjjeljárt, és az Atya akaratát
teljesítette be, mert Isten volt vele, mert Isten ereje vele volt, és egyedül Jézussal volt abban
az időben. Azt írja a Lukács evangéliumban, hogy mindenfelől odamentek. Jézus ahova
elment, ott a környékből az emberek összejöttek. Összegyülekeztek Jézus körül, mert akarták
Őt hallani, és akinek hit ébredt a szívében, az meg is gyógyult. Ebben az Igében ezt a részt
egy előképnek látom az összegyülekezésről. Az evangéliumokban több helyen is találkozunk
ezzel, hogy elment Jézus, és odasereglettek köré az emberek. Azt is látjuk ebből az igesorból,
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hogy Jézus először tanított. Először hallgatták az Igét. Megnyitották a szívüket, hit ébredt a
bennük, mert csodákat tudott utána tenni. Ahogy megnyitották a szívüket, az a szent erő
kiáradt, és a hit aktiválta azt az erőt. Mozgásba hozta, hogy meggyógyuljanak. A
továbbiakban megnézzük az evangéliumokban Jézus csodáit, és a Szent Szellem erejét, az
Isten erejét, hogy hogyan működtek ezek a dolgok, ahol a hit egy alapvető tényező volt.
Először megnézünk a Márk 5. fejezetben két történetet. Nagyon sok gyógyulásról szóló
történet van az evangéliumokban. Négyet fogok a mai napon hozni, amit már hallottatok. De
nem elégszer halljuk. Nagyon sokszor kell az Igét gyakorolni, mert ez által fog a hit a
szívünkben megéledni. Végig elemezzük az Igéket.
a.) Jairus lánya
Márk 5,21–24.
21. És mikor ismét általment Jézus a hajón a túlsó partra, nagy sokaság gyűlt
Őhozzá; és vala a tenger mellett.
Itt is meg van írva, hogy Jézus odament arra a helyre, és sokaság vette körül. Az első
történet kezdődik.
22. És ímé, eljöve a zsinagógafők egyike, név szerint Jairus, és meglátván Őt lábaihoz
esék,
23. És igen kéré Őt, mondván: Az én leánykám halálán van; jer, vesd reá kezedet,
hogy meggyógyuljon és éljen.
Itt egy kicsit megállok. Ez a Jairus, a zsinagóga egyik vezetője odament Jézushoz, és kérte
Őt, hogy gyógyítsa meg a leányát, mert a halálán van, nagyon beteg. Ez a leány tizenkét éves
volt. Azt mondta ez a Jairus Jézusnak, hogy gyere el hozzánk, és vesd rá kezedet a leányomra.
Abban volt Jairusnak a hite, hogyha elmegy hozzájuk, ráteszi a kezét, akkor meggyógyul a
lánya. Ezzel kimondta a hitét. Nagyon fontos dolog, hogy mi is a hitünket mondjuk ki. Mert
tudjuk, hogy ha a hitünket mondjuk ki, akkor jó dolgok történnek az életünkben. De ha az
ördög terveit szóljuk, akkor rossz dolgok fognak történni az életünkben. Nagyon fontos, hogy
a hitünket mondjuk ki. De csak a jó dolgokban. A rosszban ne higgyünk! Folytatom az Igét.
24. El is méne vele, és követé Őt nagy sokaság, és szorongatják vala Őt.
Jairus elindult Jézussal. De útközben valaki feltartotta Jézust. Ahogy folytatjuk az Igét,
meglátjuk benne.
b.) Vérző asszony
Márk 5,25–30.
25. És egy asszony, aki tizenkét év óta vérfolyásos volt,
Tizenkét év óta. Ez a 12-es szám, ez biztos, hogy ez egy bibliai szám, mert a Jairus leánya
is tizenkét éves volt. Ez a vérfolyásos asszony tizenkét éve szenvedett vérfolyásos
betegségben. Jézus tizenkét éves volt, amikor a templomba elkezdődött nála a tanulás, és amit
én kaptam szellemből, a negyedik dolog még, hogy a Jézusnak tizenkét tanítványa volt.
Biztos, hogy több 12-es szám megjelenik az Írásban. Nem néztem mélyen utána, de ezt
megláttatta velem az Úr.
26. És sok orvostól sokat szenvedett, és minden vagyonát magára költötte, és semmit
sem javult, sőt inkább még rosszabbul lett.
Ez az asszony régóta szenvedett a betegségében. Eljárt az orvosokhoz, minden vagyonát
oda költötte. Ebből az a kijelentés jött még nekem, hogy abban az időben is valószínűleg
pénzért is gyógyítottak az orvosok, vagy éppen tojást vittek neki, vagy tyúkot, vagy bármit.
Ahogy a régi időkben is szokás volt az emberek életében, hogy vittek ezt-azt az orvosnak.
Mert azt hitték, hogy akkor teljesen meg fogja tudni őket gyógyítani. A mai világban is így
megy. Ez az asszony elköltötte minden vagyonát, de az orvosok mégsem tudták
meggyógyítani. Gondolom, kipróbált többféle gyógymódot, nemcsak az orvosoknál, hanem
mindenféle más módot, amik a mai világban is vannak, ahova az emberek odafordulnak.
Tehát ezek az orvosok nem tudtak segíteni. De amikor meghallotta, hogy Jézus jön arra, akkor
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hit, és remény ébredt a szívében, hogy meggyógyulhat. Ki is mondta aztán a hitét, mert a hite
arra indította, hogy menjen oda Jézushoz, és ha megérinti az Ő ruhája szegélyét, akkor
meggyógyul. Tovább menve:
27. Mikor Jézus felől hallott, a sokaságban hátulról kerülve, illeté annak ruháját.
28. Mert ezt mondja vala: Ha csak ruháit illethetem is, meggyógyulok.
A hit felébredt a szívében, és azt mondogatta magában, hogy ha megérinti a ruháját,
meggyógyul. Az asszony kimondta a hitét, és ez elindítottan őt abba az irányba, hogy meg is
cselekedje, amit kimondott. Ahogy ezt megtette, azt írja az Ige:
29. És vérének forrása azonnal kiszáradt, és megérzé testében, hogy kigyógyult
bajából.
Ez az asszony megcselekedte a hitét. Megérintette Jézus ruhája szegélyét.
30. Jézus pedig azonnal észrevevén magán, hogy isteni erő áradott ki belőle,
megfordult a sokaságban, és monda: Kicsoda illeté az én ruháimat?
Itt tudni kell annyit, hogy ez az asszony megcselekedte a hitét. Az isteni erő kiáradt Jézus
testéből. Jézus is megérezte ezt. Az a jelenlét, az megmozdult. Azonnal meggyógyította az
asszonyt. De amíg nem érintette meg valaki Jézust, ez az erő nem tudott megmozdulni. Tehát
csak úgy tudott, ahogy ez a nő hittel hozzáért a ruhájához, és az erő elindult. Addig nyugalmi
állapotban volt. De ez az asszony a hitével aktivizálta. Megmozdította ezt az erőt, ezáltal
működésbe hozta, és kiáradt Jézus ruháján keresztül, beáradt a nő testébe. A ruhában
eltárolódik a kenet. Ezt tudjuk. Az Apostolok cselekedeteiben van leírva, a 19. fejezetben.
Nézzük is meg, és visszajövünk majd ide.
Apostolok cselekedetei 19,11–12.
11. És nem közönséges csodákat cselekszik vala az Isten Pál keze által:
12. Annyira, hogy a betegekhez is elvitték az ő testéről a keszkenőket, vagy kötényeket, és eltávozának azoktól a betegségek, és a gonosz szellemek kimenének belőlük.
Nemcsak gyógyulást és szabadulást hoz ez a kenet, hanem aki nyomás alatt van, vagy
megkötözöttségben van, arra is hoz gyógyulást. Tehát az erő eltárolódik a kenetes ruhákban.
Azért jó, amikor összejövünk, összegyűlünk, és szinte érezhető a kenet, harapni lehet a
kenetet, azt szokták mondani, akkor azt a jelenlétet a keszkenőkre ki kell árasztani belőlünk.
Tárolódjon abban az a kenet. Isten ereje. Visszamegyek a Márk 5. fejezethez. Az is nagyon
fontos, hogy nem a ruha fogja meggyógyítani a beteget! Nem a ruha, hanem a benne levő
kenet. A benne tárolódó kenet. Már az újszövetségben történt, hogy Pál testéről elvitték a
kenetes ruhákat. Tehát a mai világban is él ez a kenet. Jézus ereje az Isten ereje. Mivel az
asszonynak elfogadó hite volt, ezért a testébe áradó kenet által azonnal meggyógyult. Azonnal
meggyógyította ez az erő. Ésaiás könyvében is van egy nagyon gyönyörűséges Ige.
Ésaiás 10,27.
27. És lesz ama napon: eltávozik az ő terhe válladról és igája nyakadról, és megsemmisül az iga a kenet miatt.
Ez a nap most van. Ez a nő meggyógyult, és azt mondta neki Jézus, hogy a te hited tartott
meg téged. Ez nagyon fontos, és nagyon jó.
Márk 5,31–34.
31. És mondának néki az Ő tanítványai: Látod, hogy a sokaság szorít össze téged, és
azt kérdezed: Kicsoda illetett engem?
Lehet, hogy nagy sokaság vette körül Jézust, de egyedül ennek az asszonynak a hite
mozdította meg belőle az isteni erőt. Mert a többiekről nem tudunk, hogy meggyógyultak
volna akkor. De ez a történet arra utal, hogy az asszony hite mozdította meg Jézusból ezt az
erőt.
32. És körülnézett, hogy lássa azt, aki ezt cselekedte.
33. Az asszony pedig tudva, hogy mi történt vele, félve és remegve megy vala oda, és
elébe borult és elmondott néki mindent igazán.
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Nemcsak Jézusnak mondta, mert a körülötte levő tömeg is hallotta, amikor elmondta a
bizonyságát, hogy hogyan gyógyult meg. Erre aztán azt mondta neki az Úr:
34. Ő pedig monda néki: Leányom, a te hited megtartott téged, Eredj el békével, és
megszabadulva bajodtól, maradj egészséges.
Tartsd meg a hitedet! Tartsd meg ezt az egészséget, Jézus nevében! Tehát azt mondta neki:
a te hited gyógyított meg, és a te hited állította helyre a testedet. Az asszony hite volt az, ami
ezt az erőt mozgásba hozta. A hit és az erő, a kettő együtt gyógyította meg őt. Mielőtt
meggyógyult volna, már a hit szavát szólta, és odament, meg is cselekedte, és ahogy
megcselekedte hitét, azzal történt meg a gyógyulása.
Jakab 2,26.
26. Mert amiképpen a test halott szellem nélkül, akképpen a hit is halott cselekedetek
nélkül.
Tehát meg kell az Igét cselekedni. A hitünket meg kell cselekedni. Az Igéből kapjuk a
hitet. Ha ennek az asszonynak nem lett volna hite a gyógyulásra, akkor ez az erő sem folyt
volna át az ő testébe. Ez az asszony meggyógyult.
c.) Jairus folytatása
Amíg Jézus ezzel a vérfolyásos asszonnyal foglalkozott, Jairus várakozott. hogy majd az ő
dolgát is megcselekszi. Ahogy várakozott, eléjük jöttek a szolgák, és a leányának hozták a
halálhírét. Folytassuk az Igét. Mikor még Jézus beszél, foglalkozott a vérfolyásos asszonnyal,
Jairushoz mentek oda a szolgák.
Márk 5,35–42.
35. Mikor még beszél vala, odajövének a zsinagóga fejétől, mondván: Leányod
meghalt; mit fárasztod tovább a Mestert?
Nagyon rossz, amikor egy ilyen hírt hoznak az embernek, hogy meghalt valamelyik
családtagja. Ez nagyon rossz hír. Azért Jairust is biztos egy kicsit szíven ütötte, vagy nem is
kicsit, hanem nagyon. Rögtön egy félelem, egy bánat, egy szorongás jöhetett Jairus szívére, és
amikor látta Jézus, hogy félelem támadt benne, azonnal azt mondta neki, hogy ne félj, csak
higgy! Nézzük meg az Igében.
36. Jézus pedig, amint hallá a beszédet, amit mondanak vala, azonnal monda a
zsinagóga fejének: Ne félj, csak higgy!
A Lukács evangéliumban is megvan ez a történet, ott pedig úgy írja a Lukács 8,5-ben,
hogy ne félj, csak higgy, és megtartatik. Ez fontos. Ne félj, csak higgy, és megtartatik. Jézus
ezzel azt mondta Jairusnak, hogy tarts ki hitben, mert a hited által fog a lányod helyreállni! A
hited által fog megelevenedni. De ha te nem tartasz ki, akkor én sem tudok semmit tenni. Se a
lányodért, se érted. Jairus tudott hinni abban, hogy Jézus a lányát vissza tudja hozni az életbe.
Tovább mentek, és közben még Jézus arra is utal, hogy a félelem is, és a hit is tud fölöttünk
uralkodni. Amikor a félelmeknek adunk helyet, akkor a hitünk meginog. Akkor a hitünk el tud
hagyni. Amivel megakadályozzuk a természetfeletti működést a szellemünkben, az
életünkben. De amikor a hitedet felszabadítod, amikor a hitnek adsz helyet az életedben,
akkor a félelmek eltávoznak. Tehát vagy hited van, vagy félelmed. Mert a kettő együtt nem
tud munkálkodni, hiszen a félelem elnyomja a hitet. Az aggódás, a nyomasztás, és ezt
higgyétek el, én magamnak is prédikálom, mert az ember minden napon átmegy egy
megpróbáltatáson. Minden nap. Minden nap küzdünk az érzelmeinkkel, és a testünkkel. Mert
azzal küzdünk. Mert a szellemünk az élő, az tiszta, az sértetlen. Az újjá van születve. Hisszük
azt, hogy minél jobban növekedünk az Igében, megértést kapunk, hogy szellemre kell – a
lényünkre kell – fókuszálni, amit Istentől kaptunk. A mennyei dolgokra, és nem arra, hogy
mit érzünk. Ahogy mondta vasárnap a szolgáló. Dicsérjük az Urat érte, hogy nem számít,
hogy mit érzünk. Úgy ébredjünk fel, úgy keljünk fel, hogy az Igét szóljuk. Kiáltsunk Istenhez,
és az imák, amik a kék-zöld imakönyvben vannak, azok megerősítenek minket. Mert az Igén
alapulnak ezek az imádságok. Én ma nagyon mélyen kipróbáltam, és belegyakoroltam, és
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beleimádkoztam a kék-zöld imakönyvet. Eddig is szoktam, de ma olyan szinten megérintett,
hogy mikor az ember már zaklatással ébred, hogy na, hogyan lesz ez, hogy lesz a vezetés,
saját magát felborzolja az ember. Minden sorát néztem, mert nem elég, ha elolvassuk, mert
lehet, hogy elolvastam, vagy elolvastam volna az újságot, az annyit jelent, hanem minden
egyes sorát. Odafigyeltem rá, és a szívembe építettem, hogy ezt Istentől kapom, ezeket a
szavakat. Ő képes arra, hogy megszabadítson ezektől a nyomásoktól. Ez csak egy kitérő volt.
37. És senkinek sem engedé, hogy vele menjen, csak Péternek és Jakabnak és Jánosnak, a Jakab testvérének.
Mit gondoltok, miért? Mert ők hittek. Az ő szívükben hit volt. Hitetlenekkel nem lehet
imádkozni. Csak akiknek a szívében hit van.
38. És méne a zsinagóga fejének házához, és látá a zűrzavart, a sok siránkozót és
jajgatót.
39. És bemenvén, monda nékik: Mit zavarogtok és sírtok? A gyermek nem halt meg,
hanem alszik.
Mindig a rákbetegséget hozom példának, mert az a legellenségesebb betegség, amit, ha az
emberek meghallanak, már el is temették a szegény illetőt. Nem azt mondják, hogy meg fog
gyógyulni, mert segítünk neki, hitben, szeretetben, beszélgetéssel, vagy elvisszük olyan
emberhez, aki ilyenből gyógyult meg, és segít neki, hogy fölépüljön, hanem rögtön már
eltemették. Amikor megtörténik a haláleset, siránkoznak, jajgatnak, az helyett, hogy
imádkoznának. Mert az imádság az mindenre képes, mert az, Isten ereje. Vannak szolgálók,
akik szolgálatában sokan feltámadtak. Most nem azt mondom, hogy velünk nem történhetne
meg ilyen, mert nem mondom ki a másik oldalát, de igenis, imádkozni kell. Jézus kizárta
azokat az embereket, mondta nekik, hogy alszik.
40. És nevetik vala Őt. Ő pedig kiküldvén valamennyit, maga mellé vette a gyermeknek atyját és anyját, és a vele levőket, és beméne oda, ahol a gyermek fekszik vala.
Természetesen egy anya meg apa hatalmas szeretettel tud a gyermeke iránt lenni. Meg akik
hitben ott vannak, és együtt imádkoznak.
41. És megfogván a gyermeknek kezét, monda néki: Talita, kúmi; ami megmagyarázva azt teszi: Leányka, néked mondom, kelj föl.
42. És a leányka azonnal fölkelt és jár vala. Mert tizenkét esztendős volt. És nagy
csodálkozással csodálkozának.
Egy-egy történet nagyon sok mindent elárul, mert a sorok mögött ott van az igei igazság,
és a szellemi erő, a szellemi kijelentés, megértés. Minél többet tanulmányozzuk Isten Igéjét,
és minél többször olvassuk, mindig újat kapunk hozzá.
d.) Két vak
A következő történet a két vakról szól. Ez egy rövid rész a Máté evangéliumban. Itt Jézus
két vakkal találkozik.
Máté 9,27–30.
27. És mikor Jézus tovább ment onnét, két vak követé Őt, kiáltozva és ezt mondva:
Könyörülj rajtunk, Dávidnak fia!
28. Mikor pedig bement a házba, odamentek hozzá a vakok, és monda nékik Jézus:
Hiszitek-é, hogy én azt megcselekedhetem? Mondának néki: Igen, Uram.
29. Akkor illeté az ő szemeiket, mondván: Legyen néktek a ti hitetek szerint.
30. És megnyilatkoztak azoknak szemei: és rájuk parancsolt Jézus, mondván:
Meglássátok, senki meg ne tudja!
Két vakkal találkozik, akik azt kérik, hogy adja vissza a látásukat. Jézus azt kérdezi tőlük:
hiszitek-e, hogy én ezt megcselekedhetem? Jézus a hitükről kérdezte őket, hogy elhiszik-e azt,
hogy az Őbenne levő erő meg tudja őket gyógyítani. Erre azt válaszolták, hogy igen, Uram,
hisszük. Ekkor Jézus megérintette őket, megérintette a szemüket, és meggyógyította őket.
Mert azt mondta nekik: legyen néktek a ti hitetek szerint. Csak úgy tud munkálkodni Jézus,
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amilyen szinten van a hitünk. Tehát a hitünket fejleszteni kell. Nem az a probléma, hogy nem
hiszik el, hogy Jézus tud gyógyítani, vagy Isten csodát tud tenni az életükben, hanem az a
kérdés, hogy te saját magad mit hiszel? Mennyit tudsz elvenni belőle. Vagy mennyit tudsz
elfogadni belőle? Isten meg tudja tenni az életünkben a csodákat, meg tudná tenni, csak
nekünk addig fel kell növekednünk, és ez nem baj. Ezt nem azért mondom, hogy bárki is
kárhoztassa magát ez miatt, hogy miért nem történik meg a csoda az életében? Hanem nem
biztos, hogy még el tudjuk azt fogadni. Olvassuk az Igét, ki is mondjuk az Igét, imádkozzuk
az Igét, de nem biztos, hogy már el tudjuk hinni annak a valóságát. Tehát azt a szellemi
valóságot még nem biztos, hogy a fizikai valóságba tudjuk hozni. Még igenis gyúrnunk kell,
hogy azt megértsük.
Saját példámat hozom az autóvezetéssel kapcsolatban, mert küszködtem vele elég sokáig,
mint ahogy a sógornőm is. Imádkozom Isten Igéjét. Minden nap imádkozom, de amikor
közeleg az idő, hogy mennem kell vezetni, akkor mindig jönnek azok az érzések, amik le
akarnak húzni, hogy most sikerül-e, most jó lesz-e, most mibe fog belekötni az oktató? Az
embert ezek lehúzzák, de kell leküzdeni, és le is lehet küzdeni, hisszük ezt. Mindenben le
lehet, akár gyógyulásban, akár bármi másban. Minden napnak megvan a maga baja, amivel
küszködünk. Isten meg tudja velünk tenni, csak a hitetlenségünk akadályozza, mert biztos,
hogy van ott egy kis porszem, ami akadályozza Őt.
e.) A százados szolgája
A negyedik történet a Máté 8,5–13-ig. A százados történetét ismeritek. Egy római hadsereg
katonája odament Jézushoz, és azt kérte tőle, hogy gyógyítsa meg az egyik szolgáját. Jézus el
is akart menni a beteghez, de a százados azt mondta, hogy elég, ha kimondod, és meggyógyul
a szolgám. Itt úgy írja az Ige: „Hanem csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám”. Ez
a történet meg van a Lukács evangéliumban is, ott viszont úgy írja: „Hanem csak szóval
mondd, és meggyógyul az én szolgám.” A százados abban hitt, ha Jézus imádkozik ezért a
szolgáért, akkor ő meggyógyul. Ez mutatja azt, hogy szellemben nincs távolság. A szellemi
erőt, ki lehet árasztani még Afrikába is, ha innen imádkozunk. Ki lehet árasztani a szellemi
erőt a hitünkkel összekapcsolva. Ebben a történetben Jézus is elcsodálkozott ezen a nagy
hiten, hogy azt mondta: nem kell eljönnöd, hanem elég, ha csak kimondod. Jézus megfordult
a sokaság felé, és azt mondta, hogy még Izraelben sem találtam ilyen nagy hitet. Ezt mondta a
századosnak Jézus: „Legyen néked a te hited szerint.” Jézus azt mondta, hogy úgy legyen,
ahogy te hiszed. Minden úgy történt, ahogy a százados hitte.
3. A hitetlenség gátja
A fenti történetek rámutatnak arra, hogy az ember hitén múlik minden, és nem Istenen.
Ami történik az életünkben, az a mi hitünk alapján van.
Márk 9,23.
23. Jézus pedig monda néki: Ha hiheted azt, minden lehetséges annak, aki hisz.
Az Isten Igéje hitet hoz létre a szellemedben, és a hited által minden lehetségessé válik. A
hit felszabadítható és kiárasztható, és ezt a kimondott szavainkkal tudjuk megtörténté tenni, és
a cselekedeteinkkel. Jézus gyógyítása szellemi síkon történik meg, de ehhez nagyon kell az
ember hite. Mert az ember hite nélkül nem tud tenni semmit. Jézus szellemi síkon, hit által tud
gyógyítani. A hit pedig az ember szelleméből jön ki. Hiába van jelen az isteni erő, mert hit
nélkül nem fog mozgásba jönni. Ha nincs hited, akkor az erő sem fog működésbe jönni.
Jézust is akadályozta az emberek hitetlensége. Jézus minden betegséget meg tudott
gyógyítani, de nem mindenkit tudott meggyógyítani a hitetlenség miatt.
Márk 6,5–6.
5. Nem is tehet vala ott semmi csodát, csak néhány beteget gyógyíta meg, rájuk vetvén
kezeit
6. És csodálkozik vala azoknak hitetlenségén. Aztán köröskörül járja vala a falvakat,
tanítván.
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Máté 13,58.
58. Nem is tett ott sok csodát, az ő hitetlenségük miatt.
Jézusnak is szüksége volt az ember hitére. Sokan azt képzelik, hogy abban az időben Jézus
mindenkit meg tudott gyógyítani, akik oda mentek hozzá. Mindenkit csak úgy. Mint ahogy
most is várjuk, hogy Jézus tegyél csodát! Leülünk és várunk. Várjuk a sült galambot. Sokan
vannak így. De Jézus nem tud így semmit tenni. Azt szokták mondani, hogy segíts magadon,
Isten is megsegít. Azt hisszük, hogy abban az időben, amikor Jézus itt járt a földön, mindent
meg tudott tenni. Meg is tudott tenni mindent, ha a hitüket megindították rá az emberek. Az
Ige itt azt mondja, hogy csak néhány beteget tudott meggyógyítani, és nagyon elcsodálkozott
a hitetlenségükön. Sehol nem találjuk azt az Írásban, hogy Jézus odament volna valakihez, és
azt mondta volna neki, hogy hát tudom, hogy nincs hited, de azért meggyógyítalak! Ilyet nem
olvasunk a Bibliában. Jézusnak is az ember hitére volt szüksége!
Ha úgy gondolja valaki, hogy semmit nem kell tennie ahhoz, hogy meggyógyuljon,
megszabaduljon, vagy változás jöjjön az életébe, akkor azt nagyon rosszul gondolja, mert a
hitét mindenkinek kell építenie. A hit mértékét megkaptuk, de azt építeni kell Isten Igéje által.
Az Igét építjük a szívünkbe, és amikor megértést kapunk belőle, hogy mit jelent az az Ige,
akkor meg is cselekedjük. Meg kell az Igét cselekedni! Ezt hívják hitnek, amikor
megcselekedjük az Igét. Az Ige alapján cselekszünk. A gyógyulás belülről, a szellemünkből
indul el. Belülről árad kifelé ez a folyamat, és ahogy kiárad, azután valósul meg a testben.
Nem jó dolog, amikor a külsőre nézünk, meg az érzésekre. Például, hogy néz ki a kezem,
amikor bőrelváltozás van. Nem jó, amikor a külsőre nézünk!
Nem szabad a láthatókra tekintenünk, hanem belülről jön a gyógyulás, a szellemünkből, az
Igéből fakad, a hitünk által.
4. A gyógyulás módjai
Nem szabad elhibáznunk azzal, hogy a külsőre tekintsünk, mert csak hit által tudunk
meggyógyulni.
a.) Az Ige megvallása által
Azt is meg kell tenni nekünk, újjászületett hívőknek, akik növekedünk is, hogy a hitünket
abban is kiárasszuk, hogy másoknak segítsünk. Szolgáljunk mások felé, a betegek felé, és
mindenki felé, akinek szüksége van rá. Sok módja van annak, hogy a betegek felé
szolgáljunk. Az egyik az Ige megvallása. A Márk 11,23-at nagyon jól ismeritek. Abban
háromszor van benne a „mondja” szó. Tehát ki kell mondanunk a hitünket. Meglesz néki,
amit mondott. Fontos az, hogy gyakoroljuk az igei kimondásokat. Már azáltal meggyógyulhatnak a betegek, hogyha néhány gyógyulással kapcsolatos Igét kiírnak a Bibliából. Erre
mondtam, hogy az imakönyvek Isten Igéje alapján vannak felépítve. Naponta többször is lehet
alkalmazni az életünkre, hogy hittel elolvassuk. Hittel elolvassuk, és az beépül a szívünkbe.
Minél többször, minél gyakrabban kimondod az igei megvallásokat, annál jobban beépül a
szívedbe, és egy idő után meg fogod érteni, el fogod hinni, amit mondasz. El fogod hinni Isten
Igéjét, az rögzülni fog a szellemedben, és végül valósággá válik az életedben.
Sajnos, ez negatív irányba is működik, amikor az ember folyamatosan a rosszat
mondogatja. Mert nagyon sok olyan szájat hallunk a világba, akik a rossz dolgokat mondják.
Például: az én anyám is ebbe halt bele, meg az én egyik rokonom is, és akkor én is abba
fogok. Tehát nagyon rossz megvallásokat mondanak az emberek. Vagy neki se sikerült, akkor
nekem sem fog. Nagyon sok rossz megvallás van a világban, és naponta szembesülünk vele.
Fontos, hogy Isten Igéjét beépítsük a szívünkbe, mert igazából Isten Igéje az, ami meggyógyít
minket. Abban van az erő. Isten Igéje fel van kenve, ami azt jelenti, hogy erő van Isten
Igéjében. Ez bármelyik helyzettel kapcsolatban igaz.
b.) Kézrátételes szolgálat az Ige a cselekvése alapján
A kézrátétel benne van a hat krisztusi alaptanban, amit olvashattok a Zsidó 6,1–2-ben. Ezt
minden újjászületett hívő tudja gyakorolni, és gyakorolhatja. Tudni kell, hogy a kézrátétel egy
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olyan pont kontaktus, amely a kézrátétellel szolgáló személy, és a kenetet befogadó személy
hite alapján fog működni. Ez egy hit pont. Az erő megnyilvánulása során a kenet, Isten ereje
átárad a másik testébe. A betegnek a testébe árad, akiért imádkozunk, és az meggyógyítja őt.
Amikor egy keresztény imádkozik a másikért, mindkettőnek hinnie kell abban, hogy ha a
kezét ráteszi, akkor megtörténik a gyógyulás. Ez az Isten Igéjének a megcselekvése, mert
Isten Igéjét szóljuk, és megcselekedjük. Le van írva, hogy tedd rá a kezed, és kiárad az erő
azon keresztül! Ezt a kézrátételt nem csak a felkent szolgálók alkalmazhatják, hanem minden
újjászületett hívő.
c.) Kézrátétel szolgálata a szellemi ajándékok alapján
Az 1Korinthus 12,9-ben olvashatjátok a gyógyítások ajándékait. Ez egy olyan elhívás,
amikor a Szent Szellem által kap valaki kenetet arra, hogy a betegek felé szolgáljon. Például a
mi gyülekezetünkben Magdika a gyógyítások ajándékait kapta meg Istentől.
Sokan félreértik a kézrátételt is, nemcsak a kenetes zsebkendőt, hanem a kézrátételt is,
amikor azt hiszik, hogy a kéz gyógyítja meg a beteget. Nem a kéz gyógyít meg, hanem a rajta
átáradt erő. Sokan személyhez is kötik, hogy majd ez meg az engem meg fog gyógyítani. Volt
valaki, aki azt mondta, hogy ő nem jön el az alkalomra, mert nem Jim lesz ott, és nem ő teszi
rá a kezét. Nem szabad személyhez kötni, mert az isteni erő mindenkin keresztül megnyilvánul, akik újonnan van születve, és Szent Szellemmel be van töltekezve. Isten nem személyválogató. Aki befogadja Őt, és a Szent Szellem erejét mindenki használhatja. Ne legyünk
személyválogatók! A Róma 2,11-ben és a Jakab 2,1-ben megtaláljátok ehhez az Igét.
Ennél a szolgálatnál, esetleg ha semmilyen gyógyító ajándék nem nyilvánul meg, nincs
jelen, akkor prédikálni kell az Igét a szolgálónak, mert valahol nem nyitottak a szívek, és nem
jelenik meg a gyógyító kenet. Az Ige alapján, például az 1Péter 2,24 igeverset valljuk meg a
testre, és a Márk 16,18-as alapján kézrátétellel imádkozhatunk a betegekért, mert abban is
meg van írva.
Jézus meghagyta nekünk, hogy ugyanazokat tegyük, amit Ő cselekedett, amit bemutatott
nekünk. Mert mielőtt fölment a mennybe, a tanítványoknak megadta az utasításokat, hogy mit
tegyenek.
Márk 16,15–20.
15. És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az Evangéliumot minden
teremtésnek.
16. Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül; aki pedig nem hiszen, elkárhozik.
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.
19. Az Úr azért, miután szólott vala nékik, felviteték a mennybe, és üle az Istennek
jobbjára.
20. Azok kimenvén, prédikálának mindenütt, az Úr pedig együtt munkálván az
Igével, megerősíté azt a jelek által, amelyek követik vala. Ámen!
Az Úr addig nem tudott munkálkodni a tanítványok életében sem, amíg el nem kezdtek
prédikálni, mert akkor nyílik meg a szív, amikor Isten Igéjét szóljuk. Jézus szolgálatában is
láthatjuk, hogy először tanította őket a zsinagógákban, és mindig felolvasta az Igét, és amerre
csak járt mindenhol hirdette az Igét, tanította az embereket. Nekünk is az a feladatunk, hogy
szóljuk az Igét, akiknek szüksége van rá, akik vágynak az Igére, és akkor Jézus együtt fog
velünk munkálkodni az Ő ereje által, amit jelek, csodák fognak követni, Jézus nevében.
Ámen. Hálákat adok az Úrnak, és köszönöm, hogy meghallgattatok a mai napon. Hiszem,
hogy az Úr szólta a szavakat rajtam keresztül.
Pásztor: Köszönjük az Úrnak Évi szolgálatát! Néhány gondolatot én is kaptam az Úrtól.
Fontos, hogy a bárányok hallják a pásztor hangját. Hallottam egy nagyon érdekes dolgot,
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hogy a bárányok csak 3-4 méterre látnak, és ők a hangot követik. Tehát amikor szól a pásztor,
akkor követik a pásztort. Nekünk pedig Isten beszédét kell követnünk és nem a láthatók
szerint járni. Ez egy fontos dolog, legalábbis úgy gondolom. Két Igét kaptam az Úrtól a mai
tanításhoz. Ez a két Ige a Biblia vízválasztója.
János 10,10 verse azt mondja, hogy a tolvaj, aki az ördög nem egyébért jön, hanem, hogy
lopjon, öljön, pusztítson. És Jézus azt mondja, hogy én azért jöttem, hogy egy bővölködő,
túláradó, isteni fajta életük legyen. A másik Ige ezt megerősíti, az 1János 3,8: Azért jelent
meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Ebből a két Igéből az is kiviláglik, hogy
Jézus a gyógyító, az ördög meg a pusztító.
Egy bizonyságot szeretnék mondani a mai tanításhoz, amit úgy olvastam, illetve ti is már
hallottátok. Egy doktornő még a múlt század elején létrehozott egy hitotthont, és oda vitte
azokat, akiken az orvostudomány már nem tudott segíteni. A gyógymód az volt, hogy az Igét
olvasták fel nekik. És utána meghagyta az egyik tüdőbeteg asszonynak, hogy mondja
folyamatosan azt, hogy ő megváltást kapott a törvény átka alól. Mert a betegség is oda
tartozik az átok formában. Mondogatta, mondogatta, másnap reggel azt mondta a
doktornőnek, hogy ő mondja, csak nem érti, hogy mit mond. Tehát még nem fogant meg a
szívében ennek a valósága. Nem volt meg a hite hozzá. Azt mondta a doktornő, hogy nem baj,
csak folytassa a megvallását. Kellett hozzá három nap, amíg ez hitté vált a szívében. Tehát
van úgy, hogy elkezdünk egy imát mondani, vagy elkezdünk egy megvallást mondani, és még
nincs meg hozzá a hitünk, de ha rendszeresen, folyamatosan megvalljuk, akkor a hit is
hozzákapcsolódik. A harmadik napon ez az asszony szaladt le az emeletről egészségesen.
Mert, ahogy bepottyant a szívébe, és gyökeret vert ez az igazság a gyógyulását át tudta venni.
Tegnap egy nagyon gyönyörű tanítás volt Pesten. Kötelezd el magad az Igében, ez a címe.
Kommentben valaki azt írta oda, hogy elhallgattuk volna egy-két órát. Én hiszem, hogy
Krisztus Testében azok, akik eddig azt mondogatták, hogy erre nem vagyok képes, amarra
nem vagyok képes, most azt fogják megvallani, hogy meg tudom tenni az Úr erejével! Mert
Isten minden képességet megad nekünk ahhoz, amit nekünk el kell végeznünk.
A bizonyság fogalmát szeretném elmondani. Mi a bizonyság? Alkalom végén minden
gyülekezetben általában megkérdezik, kinek van bizonysága, kijelentése. A bizonyság egy
olyan isteni csoda valakinek az életében, amikor Isten egy problémából kihoz valakit, és arról
tesz bizonyságot. Nem arról, hogy mi történt vele, hanem, hogy Isten miből mentette ki,
milyen isteni csoda által kapott gyógyulást, megmenekülést, szabadulást. A bizonyság nem
arról szól, hogy sorolják a problémáikat, hanem Isten kimentett ebből. Hálát adok Neki, mert
betöltötte a szükségemet. Hálát adok Neki, mert természetfeletti módon meggyógyított. Tehát
mit tett az Úr értem vagy érted, ez a bizonyság.
Szó volt az imakönyvből való imádkozásról. Az értelmezésem szerint, hogyha elolvassuk
az imát benne, akkor ahhoz nincs hit kapcsolva, az csak hang kiadása. Én úgy értelmezem az
imakönyvnek a működését, hogy kimondom, és hitet kapcsolok hozzá. A felolvasni, vagy
elimádkozni között különbség van.
Tegnap Varga Pisti azt mondta, hogyha előveszünk egy régi könyvet, amit már régen
olvastunk, nincs olyan, hogy ne találnánk benne újat. Én is így jártam, mert a börtönben
kérdeztek az idővégi dolgokról. A 144 ezerről téves tanításokat hallottak, ezért előkerestem az
Ímé, eljövök hamar és az Én vagyok az Alfa és az Omega című könyveket, amiket én régen
elolvastam, de képzeljétek el, olyanokat találtam benne, amit csak úgy néztem, hogy ez akkor
nem volt ott, amikor én olvastam, még sok évvel ezelőtt.
Ági: Az alkalom elején a dicséretek közben azt szólta az Úr a szívemhez, hogy a könyörületességemet, az irgalmasságomat, a kegyelmemet árasztom ki rád.
Jákobnak tizenkét fia volt, és tizenkét törzse lett így Izraelnek, mert belőlük származott
Izrael tizenkét törzse. A századosról meg annyit mondanék, hogy a pesti tanításban az volt,
hogy ő nem volt zsidó, ezért Isten kegyelmében bízott, és valószínűleg ezért mondta azt, hogy
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nem vagyok méltó, hogy a hajlékomba jöjj, mert ő nem volt zsidó. A nem zsidók nem voltak
törvény alatt, nem voltak szövetséges nép. Az Úr kegyelme kiáradt rájuk, de nem voltak
szövetséges nép. Szorongatták Jézust, de aki nem hittel ért hozzá, arra nem árat ki a kenete. Ő
ezt a kenet kiáradást érezte, amikor a vérfolyásos asszony megérintette. Ő hittel érintette meg,
és ezért áradt ki a kenet, de a többiek nem hittel érintették meg, és nem áradt ki a kenet.
Sokan megérintették, de egy személy, ez az asszony érintette meg hittel. Ezért kérdezte,
hogy kicsoda érintett engem, mert a többiek nem hittel értek hozzá.
Kriszti: Csidei Kati tanított a múlt évben a Jairus lányáról, és a vérfolyásos asszonyról.
Jairus egy zsidó főember volt, a zsinagóga egyik vezetője volt. Ő megalázta magát azzal,
hogy Jézushoz ment azzal a kéréssel, hogy a lánya beteg, mert a zsidók nem nagyon mentek
Jézushoz. Ők inkább orvoshoz mentek, vagy paphoz. Megalázta magát, már szinte csúszvamászva ment oda Jézushoz, és megvárta, amíg Jézus beszélgetett az asszonnyal.
Ági: Jairus, mivel zsidó volt, ez azt jelenti, hogy törvény alatt volt és nem a törvényhez
fordult, hanem Jézushoz. Jézus kegyelmében, az Úr kegyelmében bízott.
A Hiszekegy imájára hívunk meg benneteket, de mi Pál apostol levele alapján mondjuk el.
Pál apostol pedig azt írja, hogy aki a szívében hiszi és szájával kimondja, hogy Jézus Krisztus
meghalt, feltámadt, és megkéri Őt, hogy legyen az élete Ura, akkor újjászületik a belső
embere, a szelleme, és üdvösséget nyer. Így hangzik az imádságunk: Teremtő Istenem!
Válaszolva a hívásodra, Eléd állok, és fennhangon imádkozom a Hiszekegy imájának Pál
apostol szerinti változatát: Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia, aki meghalt az én bűneimért, és
feltámadt a halálból az én megigazulásomért. Én a krisztusi utat választom, a szívemet
megnyitom és átadom Neked. Megvallom, hogy Jézus a Megváltóm, Gyógyítóm, és
Szabadítóm! A hittel elmondott imám által újjászülettem Krisztusban, és így teljes megváltást,
üdvösséget nyertem. Az Ő szent vére megtisztított minden bűntől. Köszönöm, Úr Jézus, az
örök életemet. Ámen.
*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak.
A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik.
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