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ALAPTANÍTÁSOK 
Gyógyulás 3. - Hét út a gyógyuláshoz 

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

betegségeinket İ viselte, és fájdalmainkat hordozá. 
Ézsaiás 53:4-5 Pedig betegségeinket İ viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt 

hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentıl 5. És İ megsebesíttetett 
bőneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az İ 
sebeivel  gyógyulánk meg. 

1Péter 2:24 Aki a mi bőneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bőnöknek 
meghalván, az igazságnak éljünk: Akinek sebeivel gyógyultatok meg. 

Isten nem szellemében gyógyítja meg a bőnöst, hanem újrateremti a bőnös szellemét. Egy 
új teremtménnyé válik a bőnös. 

2Korintus 5:17 Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, 
ímé, újjá lett minden . 

A bőnös szelleme újjá lesz - a testben viszont meggyógyulunk, nem kapunk új testet 
azonnal. A betegségekbıl meggyógyulunk, de nem úgy, hogy egy új testet kapunk. A Biblia 
nem tanítja a szellemünk gyógyulását. Isten a testünket gyógyítja meg.  

Fontos itt megértenünk a bőnök teljes eltörlése és a bőnbocsánat közötti különbséget is, 
mert ha nem értjük meg a szellemi újjászületés lényegét, ez akadályozhatja a hitünket.  

Sokszor azt mondják az emberek, hogy: mielıtt újjászülettem volna, és megtértem volna, 
olyan bőnös életet éltem. És így folytatják: ezért nem hiszem, hogy az Úr bármit is tenne 
értem, aki ilyen bőnös életet éltem, mert olyan bőnös volt az éltem, mielıtt megtértem volna.  

Ezeknek az embereknek, akik így beszélnek, hiányosak az ismereteik a bőneik teljes 
eltörlésérıl.  

Amikor újjászületnek, a bőneik eltörlıdnek Isten szemében.  
A Biblia azt tanítja: „azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, 

íme újjá lett minden.”  
Amikor a bőnös ember Jézushoz megy, akkor a bőnei eltöröltetnek - az ı bőnei 

kitörlıdnek. Mindaz, ami a szellemét illeti mielıtt újjászületett volna, Isten szemében 
kitörlıdik. Új emberré, új teremtéssé válik Jézus Krisztusban.  

Isten nem tekint azokra a dolgokra, amelyeket az újjászületése elıtti életében elkövetett, 
ezért a bőnös ember a bőnök eltörlését kapja Istentıl.  

Miután újjászületünk Jézus Krisztusban, és új teremtménnyé válunk, a bőneink bocsánatát 
kapjuk Jézus Krisztusban.  

A bőneink eltörlése annyit jelent, hogy a teljes addig élt életünk kitörlıdik Isten szemében 
- a rossz is, és a jó is. Erre van szüksége a bőnös embernek.  

Egy kereszténynek arra van szüksége, hogy az elkövetett bőneirıl kapjon bőnbocsánatot. 
Ezért van szükségünk arra, hogy bőneink bocsánatát kapjuk. 

1Péter 2:2 Mint most született csecsemık, az Ige tiszta, hamisítatlan teje után 
vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek; 

Péter apostol olyan keresztényeknek írja a levelét, akik újjászülettek Jézus Krisztusban - 
mind férfiak mind asszonyok -, és csecsemıknek hívja ıket.  

A Biblia tanítja, hogy nagyon nagy hasonlóság van a szellemi növekedésünk, és a fizikai 
testünk növekedése között.  

Senki sem úgy születik erre a világra, hogy teljesen felnıttként jön elı. A természeti 
világban is csecsemıként születünk meg, és fokozatosan növekszünk. Ugyanígy nem születik 
valaki újjá Krisztusban úgy, hogy rögtön felnıtt keresztény szelleme van. A keresztények is 
csecsemıknek születnek meg a szellemükben, és onnantól kezdve növekednek.  
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Az újjászületett csecsemık annyira ártatlanok még az édesanyjuk szeretı karjaiban. Egy 
csecsemıre sem úgy nézel, hogy milyen hatalmas múltja volt már. Nem úgy nézel arra a 
csecsemıre, hogy közben azt gondolod magadban, hogy milyen hatalmas bőnöket követhetett 
el. Annak a kisbabának, aki most született, nincs múltja.  

Látjátok-e tehát, hogy mit mond Isten? Isten ezeknek az újjászületett keresztényeknek így 
szól, hogy: „mint most született csecsemık, a tiszta, hamisítatlan tej után vágyakozzatok, hogy 
azon növekedjetek.”  

Új teremtménnyé válunk. Mint egy most született csecsemınek, nincs múltunk. A 
múltunk eltőnt Isten szemében.  

Isten azt mondja, hogy: nem számítok be semmit a te múltadból ellened. Ezt mondja Isten. 
Ézsaiás 43:25 Én, én vagyok, aki eltörlöm álnokságaidat önmagamért, és bőneidrıl 

nem emlékezem meg! 
Zsidó 8:12 Mert megkegyelmezek álnokságaiknak, és az ı bőneikrıl és 

gonoszságaikról többé meg nem emlékezem. 
Ahogy Isten tekint rád: Isten nem emlékszik arra, hogy neked bőnös múltad lenne, ezért 

neked miért kellene emlékezned rá? Amikor a múltadra, és a múltadban elkövetett hibáidra 
gondolsz vissza, akkor az hátráltatni fogja a hitedet.  

A következıkben megvizsgáljuk, hogy milyen utakat kínál számunkra Isten az Igéjében a 
gyógyuláshoz. 

 
1. Tudd, hogy a gyógyulás hozzád tartozik! 
A legcsodálatosabb útja a gyógyulásunknak, amikor tudjuk a szívünkben, hogy mi az, 

amit Isten kínál a számunkra a gyógyulás tekintetében.  
Ezek az Igék a Bibliában, ezek teljes tények. Ezek megvalósult tények: „Akinek a sebeivel 

gyógyultatok meg” – írja az Ige.  
Péter úgy írja a levelét, hogy visszatekint arra, ami történt a kereszten. Akkor, ott a 

kereszten Jézus sebeiben meggyógyultunk. Ez egy legális igazság, és ezt a legálisan 
megszerzett igazságot kell valóságba hozni az életünkbe 2000 év múltán.  

Úgy kell tekintenünk a dologra: ha Jézus elvitte a mi gyengeségeinket és a betegségeinket, 
akkor az én betegségeimet is, és a te betegségeidet is elvitte. Személyesen İ vitte el.  

Mondd ki magadra vonatkozóan: Jézus Krisztus vitte el az én betegségeimet és az én 
bőneimet.  

Erre a hitszintre föl lehet növekedni; ez egy magasabb hitszintet igényel.  
 
2. Legtöbb ember úgy gyógyul meg, hogy mások imádságain keresztül választ küld 

Isten.  
Márk 11:24 Azért mondom néktek: Amit csak kívántok, amikor imádkoztok 

higgyétek, hogy megkaptátok, és meglesz az néktek. 
Amikor a gyógyulásodat kéred imádságban, higgyed, hogy megkapod, és akkor imában 

már azt megkaptad - mikor ezt meglátod az Igében.  
Azért, mert elhadarsz egy Igét, az még nem azt jelenti, hogy az a szívedben mőködik is a 

számodra. Ez a különbség az imádságban.  
Én az életem során egy bırbetegségben szenvedtem és gyógyultam meg az alapján, hogy 

Isten Igéjét hittem a szívemben. A gyógyulást tartalmazó Igén elmélyedtem, és újra és újra 
felidéztem magamban, és ez az Ige hozzám tartozott: én voltam az, aki meggyógyultam Jézus 
Krisztus sebeiben.  

Ezt olyan mélyen szerzett tudásként lehet megszerezni a szívünkben, minthogy 
automatikusan tudjuk azt, hogy 2+2 az négy. Egy hatalmas békességgel teljes életet lehet élni 
itt a földön.  
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Jézus már megszerezte a gyógyulásunkat, és ha ezt valóban tudjuk a szívünkben, ez jelenti 
a végét a betegségeinknek az életünkben.  

Nagyon sokszor az emberek nem ébrednek rá arra, hogy ezek az Igék tények, igaz tények. 
Nem ígéretek, hanem teljesen beteljesült tények! Mi az İ sebeivel gyógyulást kaptunk! A 
Messiás maga vitte el a fájdalmainkat és a betegségeinket.  

Keresztények azt szokták mondani, hogy: megígérte Jézus, hogy meggyógyít.  
A Biblia nem így mondja. Nem ígéretként hangzik, tényként hangzik!  
Ez a tény mond a számodra igazságot. Elmondja a számodra, mi az, ami jogilag hozzád 

tartozik, és tıled függ, hogy te ennek a valóságában, ennek a tükrében élsz-e.  
Ígéreteknek hívni a valóságot: az tévedés. 
Mikor a gyermek enni kér, és van a háznál eledel, akkor csak meg kell fıznöd azt az ételt, 

és oda kell adnod neki. Lehet, hogy már az asztalon is van az étel. Akkor nem ígéred, hogy te 
adsz a gyereknek enni, az tény, az valóság.  

Jézus nem megígérte, hogy meggyógyít, hanem már megszerezte számodra a gyógyulást. 
Jézus maga a Megváltód. İ volt az, aki elvitte a te betegségeidet.  

Amikor ezt az igazságot mélyen a szívünkben tudjuk, ez jelenti a betegségek végét a 
testedben.  

Amikor az ember megérti ennek az igazságát, akkor mást nem kell tennie, mint köszönnie 
Istennek.  

Annak a fényében kell csak járnod, ami már a tiéd.  
Ez jelenti a végét a krónikus betegségeknek.  
De azért, mert Jézus Krisztus gyülekezeti teste nem tudja ezt az igazságot, ezért nem 

tudnak ezen a hitszinten mőködni a hívık. Ezért Isten az İ végtelen irgalmából és hatalmas 
jóságából megadta a lehetıséget számunkra, hogy más hitszinteken is ki tudja tölteni a 
szükségeinket.  

Ezeken a különbözı szinteken is megnyerhetjük a gyógyulásunkat Tıle.  
A kora gyülekezeti korszakban másként hirdették a gyógyulást.  
János 14: 13-14 És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy 

dicsıíttessék az Atya a Fiúban. Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem 
azt. 

Sokszor elkövetik a keresztények azt a hibát, hogy ezekben az Igékben imádságra 
gondolnak. Ez nem pontos így.  

A következı Igék fognak az imára utalni: 
János 16:23-24 És azon a napon nem kérdeztek majd engem semmirıl. Bizony, 

bizony mondom néktek, hogy amit csak kérni fogtok az Atyától az én nevemben, 
megadja néktek. Mostanáig semmit sem kértetek az Atyától az én nevemben: kérjetek és 
megkapjátok, hogy a ti örömetek teljes legyen. 

Ebben az Igében tanít Jézus az imádságról.  
De visszatérve a János14:14-re, az nem imádságról tanít.  
Mert ha megnézzük a görög eredeti szövegben az itteni Igét, akkor nem kér szerepel, 

hanem követel - és ha megnézitek az Apostolok Cselekedetében, az apostolok imádságai 
legtöbbször ilyen módon zajlottak. 

Nézzétek az Apostolok cselekedetei 3. részében a történetet, amikor az apostol követeli a 
koldustól, hogy keljen föl és járjon Jézus Nevében.  

Nem Istentıl követelünk!  
Elıször is azért, mert nem Isten tette beteggé az embereket. Az ördög tette. Mi a jogainkat 

követeljük vissza. Követeled az ördögtıl vissza a jogaidat, amelyek hozzád tartoznak.  
Amikor a fájdalmak megérintik a testedet, meg van a jogod, hogy azt mondd: Jézus 

Krisztus Nevében megparancsolom fájdalom, hogy elhagyd a testemen! Követelem Jézus 
Krisztus Nevében! 
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János 14:13-14 És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy 
dicsıíttessék az Atya a Fiúban. Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem 
azt. 

Jézus azt mondja: „én megcselekszem azt.”  
Ez jelent számodra szabadságot. Ez jelenti azt, hogy neked meg van a jogod, hogy 

szabadon élj a fájdalmaktól és betegségektıl. Követelheted a fájdalomtól, hogy hagyja el a 
testedet Jézus Krisztus Nevében.  

Életünk minden területén meg van a jogunk arra, hogy használjuk Jézus Krisztus Nevét!  
Jézus Krisztus Nevében lévı erı és hatalom által megtörhetjük a sötétség erejét a 

szeretteink élete fölött, követelhetjük az ı üdvösségüket. Így könnyebbé tesszük az ı 
számukra, hogy elfogadják Jézus Krisztust.  

Nemrégiben megtettük a gyülekezetünkben, hogy mindenki, aki a gyülekezetünkhöz 
tartozott, beadhatta annak a családtagnak a nevét, aki még nem kapott üdvösséget, és egy 
közös imádságban megtörtük az ördög erejét az ı életük felett. Nagyon hamarosan 
mindegyikıjük üdvösségre jutott.  

Ezt minden hívınek teljesen világosan meg kellene érteni, hogy Jézus Krisztus Nevében 
megvan a tökéletes jogunk arra, hogy teljes szabadságban éljünk az ördög erejétıl!   

Ha egy keresztény kiáll, és Jézus Krisztus Nevében követeli vissza a jogait az ördögtıl, 
akkor Jézus azt mondja, hogy: „én megcselekszem azt.”  

Jézus azt mondja: „én megcselekszem azt!”  
 
3. Van egy másik módja annak, hogy gyógyulást kapjunk Istentıl, ez pedig az imádság.  
János 16:23-24 23. És azon a napon nem kérdeztek majd engem semmirıl. Bizony, 

bizony mondom néktek, hogy amit csak kérni fogtok az Atyától az én nevemben, 
megadja néktek. Mostanáig semmit sem kértetek az Atyától az én nevemben: kérjetek és 
megkapjátok, hogy a ti örömetek teljes legyen. 

Azt mondja Jézus: „azon a napon.”  
Ez arra a napra utal, miután Jézus Krisztus feltámadt a halálból.  
Itt, amikor Jézus ezt a tanítványainak mondja, még a kereszthalálát megelızı idıben van, 

és tanítja a tanítványait, hogy: „azon a napon - miután İ feltámadt a halálból - kérhettek az én 
nevemben az Atyától.” 

Minden hívınek megvan a joga, hogy az Atyához forduljon Jézus Nevében, és kérje 
szükségeit, úgy, mint a gyógyulását, és bármi mást.  

Itt van a teljes garanciánk arra, hogy Isten meg fogja válaszolni az imát. Teljes garancia 
arra, hogy az Atya meghallja és megválaszolja azt a kérvényt, amit benyújtottunk a számára.  

Sokszor a keresztények itt is eltéveszti. Hozzáteszik itt Jézus szavaihoz, hogy: ha a Te 
akaratod, vagy: de ha Te nem gondoltad másként – és ez nincs az Igében. Hozzáteszik: ha a 
te akaratod.  

Hiszen ez Isten akarata a számunkra! Jézus megszabadított minket az ördög munkái alól!  
Az én szívemben nincsenek kérdıjelek a gyógyulás tekintetében, mint ahogy nincs a 

szívemben kérdıjel afelıl, hogy az én testvéreim megváltást nyertek. Mert nincs a fejemben 
ilyen kérdıjel, hogy: talán Istennek nem áll akaratában, hogy az én testvéreim üdvözüljenek. 
Talán Isten nem akarja, hogy az én bőneim megbocsátást nyerjenek.  

A keresztényeknek nem szabadna ilyen bután gondolkodniuk! Miért? El kellene olvasniuk 
az Igéket! 

2Korintus 5:21 Mert azt, aki bőnt nem ismert, bőnné tette értünk, hogy mi Isten 
igazságává tétessünk İbenne. 

Jézus elvitte a bőneinket. Jézusnak olyanért kellett volna megszenvednie, ami nem Isten 
akarata végül is, hogy a miénk legyen?  
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Isten nekem józan eszet adott, én nem gondolkodom bután. Isten Igéje világosan 
fogalmaz: kérjük meg az Atyát Jézus Nevében.  

Nézzük meg még egyszer ezt az Igét: 
János 16:24 Mostanáig semmit sem kértetek az Atyától az én nevemben: kérjetek és 
megkapjátok, hogy a ti örömetek teljes legyen. 

Amikor az imáidra választ kapsz, akkor a te örömöd teljes lesz. Isten akarata, hogy a mi 
örömünk teljes legyen.  

Róma 8:32 Aki az İ tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem İt mindnyájunkért 
odaadta, mi módon ne ajándékozna Vele együtt mindent minékünk? 

János 15:16 Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én 
rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök 
megmaradjon; hogy akármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja néktek. 

János 15:7 Ezeket parancsolom néktek, hogy egymást szeressétek. 
Ezért vannak ezek az Igék a Bibliában, hogy kérjünk. Jézus szavai igazak.  
Mária utolsó szavai is ezek voltak, amit a Bibliában olvashatunk.  
Mária is azt mondta az apostoloknak, hogy: „tegyétek, amit a Mester mond.”  
Ezek azok a szavak, amelyeket a Mester mond nekünk, és ezek azok az utasítások, 

amelyeket nekünk meg kell tenni, miután İ feltámadt a halálból, és megdicsıült, és a trónon 
ül az Atya jobbján.  

 
4. Egy akaraton mondott imádság 
 
Máté18:19-20 Ismét, mondom néktek, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek 

a földön, bármely dolog felıl, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám. 
Mert ahol ketten vagy hárman egybegyőlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. 

Nézzük meg a 19. verset közelebbrıl! 
„Ha ketten közülünk egy akaratra jutnak.”  
Ez nem talán, nem lehetıleg, hanem azt mondja, hogy: megadja nékik az én Mennyei 

Atyám.  
Ez az, amikor ketten imádságban egyesülnek egy akaraton. Az Atya megválaszolja azt 

az imádságot. Itt a földön igaz ez a számunkra, és bármit, bármilyen dolog felıl, ha egy 
akaraton kérnek, tökéletes akaraton: „amit csak kérnek, megadja nékik az én Mennyei Atyám”  
- mondja Jézus.  

Ezek az Igék mindig is ott szerepeltek a Bibliában.  
A 20. versben, ahol írja az Ige: „ahol ketten, vagy hárman egybegyőlnek az én nevemben, 

ott vagyok közöttük” – ez az Ige nem gyülekezeti összejövetelre vonatkozik. Arra vonatkozik, 
hogyha ketten imádkoznak, vagy egy akaratok vannak, ott vagyok közöttük abban az 
egyességben, abban az egy akaraton elmondott imádságban.  

Ez az az Ige, amit a legtöbbször használtam. 
Jeremiás 1:12 És monda nékem az Úr: Jól láttál, mert gondom van az én Igémre, 

hogy beteljesítsem azt. 
Isten tehát gondját viseli az İ Igéjének, hogy az beteljesedjen.  
Szolgálatom elsı éveiben tanítottam egy kis csoportot Ausztráliában, Péntek esténként 

összejöttünk. Péntek esténként tehát tanítottam, és nagyon sokat imádkoztunk együtt.  
Az elsı számú Ige, ami alapján imádkoztunk az a Máté 18:19 volt. Ez volt a 

leggyakrabban elıforduló imádság.  
Szinte egyáltalán nem kellett imádkoznom kézrátétellel senkiért. Nem kellett kórházba 

mennem betegeket látogatni, mert az egy akaraton elmondott imával imádkoztunk értük.  
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A családodban tudsz így imádkozni, a családtagjaidért, mert ez által a hatalom által válik 
lehetıvé, hogy amit megkötsz a földön, a mennyben is megköttetik, és amit nem teszel 
lehetıvé a földön, az a mennyben sem lesz megengedve.  

Ez azt mutatja, hogy Isten nekünk adja a felelısséget, hogy mi viseljünk gondot a 
családunkról, a szeretteinkrıl, a hozzátartozóinkról.  

Azt nagyon megtanultam, hogy az ördög munkáját meg kell kötöznöm, ezért a 
munkahelyemen, az életem felett, a családtagjaim felett megkötöztem az ördög munkáját.  

Ebbıl a célból nagyon hasznosak az imakönyvek. Két imakönyvünk van, aminek a 
használata bıséges áldásokat hoz.  

Minden lehetıség, amely az életedben az ördög számára megadatott, azt a lehetıséget 
meg kell kötözni, az ördögöt ki kell zárni az életed minden területérıl.  

Ez mélyen a bensıdben kell, hogy igazságként mőködjön, és onnan kell megtenned, 
hitbıl.  

Ha ketten egy akaraton vannak, kérhetnek az Atyától, és az megadatik nekik.  
Egy példát szeretnék elmondani. Volt egy asszony, aki szerette volna eladni a lakását, de 

abban az idıben ez lehetetlen volt. Elment egy társasághoz, hogy segítsen a lakását eladni, de 
nem tudtak segíteni, mert hatalmas túlkínálat volt a piacon. Azt a választ kapta, hogy tízezer 
lakás van jelenleg a piacon túlkínálatban, és egyetlen egyet sem tudtak eladni. Végül is, az ı 
lakását is meghirdették, és mi mindannyian együtt imádkoztunk, egy akaraton - és a lakását 
két héten belül el tudta adni.  

Én ugyanilyen módon adtam el a házat. Egy akaraton elmondott imádságban egyeztem 
meg a velem imádkozóval, hogy nyolc napon belül el tudom adni a házat. Nemcsak hogy a 
nyolcadik napon a házat eladtam, hanem 4-5000 dollárral többet kaptam érte, mint amennyit a 
piacon az átlagban ért volna.  

De nagyon fontos, hogy a két imádkozónak tökéletes egyezségben kell lennie!  
Mindig megkérdezem az illetıt, akivel egy akaraton imádkoztam, miután imádkoztunk, 

hogy: eladtam-e a házat? Azt kell válaszolni rá, hogy: igen. Mert amikor imádkoztunk, akkor 
az a ház eladásra került.  

Amikor valaki ilyen siránkozó hangon válaszol, hogy: hát bízom benne - akkor az a ház 
nincs eladva, mert nem vagy egy akaraton az imában velem, mert én hiszem, hogy Isten 
meghallotta és megválaszolta az imámat, és te csak reménykedsz - de az nem egy akaraton 
való közös imádság. Ez nem jelenti azt, hogy te közös akaraton voltál velem.  

Az egy akaraton elmondott imádság azt jelenti, hogy tökéletes egyezségben kell lennie, 
egy akaraton kell lennie a két imádkozónak, és ha kettı egy akaraton tud imádkozni - akkor 
mőködik.  

Ha valami fontos dolog jelentkezett, amiért imádkoznom kellett, akkor azonnal hívtam 
egy evangélista barátomat - mert én tudtam, hogy ı helyes módon imádkozik, és utána, 
miután kértük, megfeledkezik róla, nem aggodalmaskodik felette.  

Amikor hitben elmondtam emberekkel a közös, egy akaraton való imát, és lehet, hogy 
egy, vagy két napra rá a kétségek megpróbálnak megkísérteni, akkor tudom, hogy Isten 
megválaszolta az imát. Mert ez az ördög hozza a kétséget és a hitetlenséget, de ennek 
ellenállok! A kétségeknek a hitetlenség gondolatainak ellenállok!  

Amikor az ördög kezdi hozni az ı gondolatait, azt válaszolom: dicsıség Istennek, hogy az 
imám valóságot nyert. Most valóságban kinyilatkozódott az imádságom. Az ördög nem tudja 
megállítani, Isten megválaszolta az imámat.  

Így mőködik a hit. Így kell cselekedni az Ige alapján. Pontosan úgy kell cselekedni, mert 
Isten Igéje az Igazság. Hinni Istenben, és úgy cselekedni, mintha már a válasz a kezedben 
lenne.  

 
5. Megkenés olajjal 
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Errıl lesz a következı fajta imádságban szó. 
Jakab 5:14-15 Beteg-e valaki köztetek? Hívja magához a gyülekezet véneit, és 

imádkozzanak felette, megkenvén ıt olajjal az Úrnak nevében. És a hitbıl való imádság 
megtartja a beteget, és az Úr felsegíti ıt. És ha bőnt követett is el, megbocsáttatik néki. 

 
Az Ige Jézus Krisztus gyülekezeti testének egy tagjáról beszél.  
Megkérdezi Jakab a testvéreit: „beteg-e valaki köztetek?”  
Úgy teszi föl a kérdését, mintha keresztényeknek nem kellene betegnek lenniük.   
A 13. versben azt kérdezi: „szenved-e valaki köztetek, imádkozzék. Öröme van-e 

valakinek? Dicséretet énekeljen.” Azt válaszolja: „hívja magához a gyülekezet véneit, és 
imádkozzanak felette, megkenvén ıt olajjal az Úrnak nevében.”  

Ez a fajta imádság betegekért abban az estben hatásos, ha az illetı kómában van, vagy 
olyan állapotban van, hogy magáért nem tud imádkozni. A hitben elmondott imádság tartja 
meg a beteget. 

 Emlékeztek rá, hogy szóltunk a hitben elmondott imáról? Ez a hitbıl való imádság, hogy 
hinni, hogy megkaptátok, és az Úr felsegíti ıt, és ha bőnt követett is el, megbocsáttatik neki.  

Nem hallottam soha, sehol a világon, hogy ezt az Igét hogyan lehet félreértelmezni, és 
bőnök megvallását magyarázni belıle. A világon mindenfelé jártam már. Nem tudom, hogy 
pontosan hány, talán 12-15 országban. Soha nem hallottam még, hogy bőnöket meg kellene 
vallani az elıtt, mielıtt imádkozunk a betegért, hogy meggyógyuljon.  

Az imádságra a választ gyógyulásként a hit hozza meg, nem a bőnök megvallása! Az Úr 
fogja meggyógyítani a beteget, és még a bőneit is megbocsátja!  

Nézzük meg a 16. versben hogy szól Jakab az igaz emberrıl!  
Tehát ez, amit látnotok kell, hogy a hitbıl való imádság tartja meg a beteget. Az Ige 

alapján való ’megcselekvés’.  
Abban az esetben javasolt ilyen fajta módon imádkozni a betegért, amikor saját maga nem 

tud imádkozni: kómában van, súlyos betegségben van, halálhoz közli állapotban van.  
Kenneth Hagin egyik családtagja volt kómában, halál közeli állapotban - már nem 

emlékszem pontosan, lehet, hogy az édesanyja volt - és Kenneth Hagin imádkozott az Úrhoz, 
hogy: Uram, ebbıl a kómából ki kell kerülnie, mert akkor nem tud megvallani Téged, és nem 
tud hazaköltözni Hozzád. Kenneth Haginnek azt mondta az Úr, hogy ez nem szükséges. Te 
imádkozzál érte, hogy az ı bőnei bocsánatot nyerjenek.  

1János 5:16 Ha valaki látja, hogy az ı atyjafiavétkezik, de nem halálos bőnt, 
könyörögjön, és az Isten életet ad annak, aki nem halálos bőnnel vétkezik. Van halálos 
bőn; nem az ilyenért mondom, hogy könyörögjön. 

Ezért Kenneth Hagin imádkozott a családtagjáért, hogy bocsánatot nyerjen, és az Úr 
megbocsátott neki. Egy idıs családtag volt ez, aki meghalt és hazaköltözött Jézushoz.  

Amikor megértjük ezeket az Igéket, akkor az békességet hoz az életünkbe.  
Mint egy fiatal, szinte újszülött korú csecsemı keresztény, meg kell tanulnotok elfelejteni 

a múltat, és ki kell kerülni a bőntudat önsanyargató érzésébıl! Fel kell növekedni a 
szellemetekben! Mert a bőntudatosság akadályozni fogja a hitetek fejlıdését, mert Isten elıtt 
megigazultatok az által, amit Jézus Krisztus tett értetek. Amit İ tett értetek - azért.  

És ez 2000 évvel az elıtt történt, mielıtt te megszülettél volna.  
„Mert kegyelembıl tartattatok meg, hit által, és ez nem tıletek van, Isten ajándéka ez. 

Nem cselekedetekbıl, hogy senki ne kérkedjék.”  
Ezért meg kell tanulnotok, hogyan lehet kijönni az ördög elítélése és bőntudata alól - mert 

az ördög folyamatosan ítélet alatt akar tartani, és ha te ezt elfogadod, és magadat elítéled, 
akkor a hited nem fog mőködni. Jézus Krisztus vére eltörölte a teljes múltadat!  
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1János 1:9 Ha megvalljuk bőneinket, hő és igaz, hogy megbocsássa bőneinket és 
megtisztítson minket minden hamisságtól. 

1 János 2:1-2 Én fiacskáim, ezeket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek. És ha 
valaki vétkezik, van Szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus. És İ engesztelı 
áldozat a mi vétkeinkért; de nemcsak a miénkért, hanem az egész világ vétkeiért is. 
 

6. A hatodik módja annak, hogy meggyógyuljunk: azok a gyógyítások ajándékai.  
Ezeket az ajándékokat a Szent Szellem kezdeményezi, és a Szent Szellem tejesíti be. 

Természetfeletti megnyilvánulásai a Szent Szellemnek, amely ajándékok éppen úgy 
mőködnek a bőnös, megtéretlen emberek fölött, mint a hívı emberek fölött.  

Én még olyan emberek gyógyulását is láttam így, akik a maffiához tartoztak. Részegek, 
tolvajok, bőnösök, asszonyok és férfiak egyaránt, mind meggyógyultak. Nem én tettem, az Úr 
Jézus tette. Mert az Úr Jézus kezdeményez dolgokat a saját szabad akaratából.  

Csak az elmúlt években olyan hatalmas csodákat éltünk meg és tapasztaltunk meg, mint 
elszakadt hangszalagok újra tökéletes összeillesztése, és összeroppant csigolyák helyett új 
csigolyák teremtése.  

Most legutóbb, talán egy hónapja sem történt, hogy egy teljes oldalára lebénult beteget 
hoztak, akit Isten ereje ott helyben megelevenített, és meggyógyult bénultságból.  

Isten nagyon sokszor kinyilvánítja a kegyelmét gyakrabban azok felé, akik már nagyon 
közel vannak a halálhoz, idıs embereknél. Isten fel akarja ébreszteni az ı figyelmüket az İ 
szent valósága iránt, és ilyenkor az ajándékok sokkal gyakrabban jönnek mőködésbe.  

A gyógyulások ajándékai, a Szent Szellem megnyilatkozásai mind a Szent Szellem 
kezdeményezésére jönnek létre, és ez úgy mőködik, ahogy azt Isten akarja. Ezeket az 
ajándékokat ember nem tudja kezdeményezni. Nem tudjuk végrehajtani ezeket az 
ajándékokat.  

Ha én tudnám a saját erımbıl tenni, akkor minden alkalommal mindenkit 
meggyógyítanék.  

Nagy köszönetet mondunk Istennek a természetfeletti megnyilvánulásokért, a Szent 
Szellem munkájáért!  

Egy teljes emlékkönyvünk van tele nevekkel és címekkel. Emberek saját kezőleg írják le a 
gyógyulásaikat, a természetfeletti csodákat, amelyeket Isten tett velük.  

Meg szoktam kérdezni az emberektıl - fıleg, amikor sokan vannak egy alkalmon -, hogy 
hányan voltak régen ateisták? Általában több mint 1/3-a az embereknek fölemeli a kezét.  

Ez is mutatja, hogy Istennek az az akarata, hogy el ne vesszetek. Ezért van az evangélista 
szolgálata az Úrnak, hogy az elveszettek felé hirdesse Jézust. Ezért nyilatkoztatja ki magát a 
Szent Szellem olyan csodákban, hogy meggyógyítsa a betegeket, hogy megmentse az 
elveszetteket.  

Ebben a csodálatos gyógyító kenetben bárki részesülhet. Bárki, azon a ponton, amikor az 
érintés történik, meg kell vallania: hiszem, hogy megkaptam a gyógyulásomat.  

Mert Isten felken olyanokat, akik tudják Isten gyógyító erejét átadni: átvezetik, és te pedig 
befogadhatod.  

Most a gyógyító kenetrıl beszélek, és tanítok, amely kézrátétellel adható át. Isten ereje 
hatalmasabb, mint maga az ördög, és az ı betegségei. Ezért minden betegség és minden rossz, 
ami a testedben van, elmúlik. Mindegy, hogy a démonok munkája folytán, vagy egyszerő 
betegség folytán van benned a betegség.  

Láttunk már súlyos depressziós embereket ott azonnal helyben meggyógyulni.  
Alkoholistákat, akiket Isten megszabadított. Isten csodálatos ereje megszabadította ıket.  
A szánk helyes irányú megvallásaival tudjuk hatékonyabbá tenni, és fölerısíteni Isten 

gyógyító munkáját. Meg kell vallani, hogy: Isten gyógyító ereje bennem munkálkodik.  
Sokszor kérdezik az emberek, hogy miért esnek hátra?  
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Akkor történik ez, amikor a természeti, fizikai anyag összeköttetésbe kerül a 
természetfeletti Isten erejével – és ez már csak az egyéntıl függ, hogy az illetı megnyitja-e 
magát Isten erejére, vagy ellenáll annak, és nem engedi a testébe. Ilyenkor, ha valaki bezárja a 
testét, és nem nyitja meg magát, ez az erı visszafolyik a testébıl.  

Azt is tudnotok kell, hogy nem kell ahhoz elesni, hátraesni, hogy valaki meggyógyuljon, 
mert a leghatalmasabb gyógyulásokat is megtapasztaltuk már úgy, hogy valaki állva maradt a 
sorban. 

Emlékszem egyszer egy öregedı, idısebb hölgyre, aki két mankóval jött. Miután 
imádkoztam érte, félretette a két mankóját, és egy mosoly nélkül közölte velem, hogy ı 
meggyógyult, és lement a színpadról tökéletes járással.  

/De hát ez sokban emlékezteti az embert a magyarokra. ☺/  
Miután egyszer már közölték veled, hogy meggyógyultak, mindegy hogy milyen 

betegségbıl volt az, akkor az már a múlté, megtörtént.  
Két mankóval jöttem, pár hónappal ezelıtt, most már egészséges vagyok, most már 

mindenki tudja.  
Azt hittem, hogy az illetı, aki két mankóval jött, törött volt a lába - és a Szent Szellem 

hatalmas ereje megérintette és három súlyos betegségbıl gyógyult meg ott helyben. 
Mélytrombózissal, a szívével, és a gerincoszlopával volt súlyosan megsérülve.  

Késıbbiekben visszajött, még mindig tökéletes egyészségben, mankók nélkül. Már nem 
volt újdonság, hogy ı meggyógyult, de csodálatos hívıvé vált Jézusban.  

 
7. Kézrátétel 
 
Márk 16:17-18 Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben 

ördögöket őznek; új nyelveken szólnak. Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost 
isznak, meg nem árt nékik: betegekre vetik kezeiket, és azok meggyógyulnak. 

Ez a hetedik fajta mód, ahogy a betegek meggyógyulhatnak: a kézrátételes gyógymód.  
Hívık tehetik ezt.  
Nézzétek, mit mond Jézus a 15. versben: 
Márk 16:15 És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az 

Evangéliumot minden teremtésnek. 
Jézus Krisztus a hatalmat átadta a földön élı hívık számára. Ez mi vagyunk, Jézus 

Krisztus teste. 
Amikor Isten ajándékokkal is felhatalmazza a szolgálókat, akkor Jézus Neve hatalmasan 

mőködik. De itt az Ige nem csak evangélistákról és pásztorokról beszél, vagy azokról, akiket 
Isten az ajándékokkal felruházott, és az által használ. Ez az Ige Jézus Krisztus egész 
gyülekezeti testére vonatkozik. A hívıkre. Megvan a hatalmuk ahhoz mindannyiuknak, hogy 
Jézus Krisztus Nevét használják.  

„Ezek a jelek követik azokat, akik hisznek. Az én nevemben.”  
Szó szerint a görögben így szól: „ezek a jelek követik a hívıket…”  
Hatalom van Jézus Krisztus Nevében, és hatalom van Jézus Krisztus gyülekezeti testében.  
Nagyon sokunk még nem is érintettük ezt a hatalmat. Nem úgy éljük az életünket, ahogy 

Isten azt akarja tılünk, azzal a hatalommal és erıvel.  
De tejesen meg vagyok arról gyızıdve, hogy ezekben az utolsó napokban, amit élünk - 

még mielıtt Jézus Krisztus visszajön értünk -, fel fog ébredni Jézus Krisztus hívıinek egy 
csoportja, akik meg fogják tanulni azt, hogy hogyan lehet magunkévá tenni azt, amit İ a 
számunkra megszerzett. Meg fogjuk tanulni, hogy hogyan kell Jézus Krisztus Nevével élni. 
Azzal a csodálatos, mindenható névvel, ami mindenekfelett való.  
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Jönnek az emberek az alkalmakra - nem feltétlen keresztények -, és elfogadják a szívükbe 
Jézus Krisztust. Hazaviszik az egyik imakönyvet, és mikor valami baj történik a családban, 
elıveszik, mert szükségük van imádságra.  

Tudjátok mit tettek? Az Ige alapján cselekedtek - és az ördögnek nem volt még ideje, 
hogy küldjön egy követet, aki elmagyarázta volna nekik, hogy ık nem imádkozhatnak, hogy 
ık nem jók erre. Az ördög még nem tudta nekik elmagyarázni, hogy ık nem méltók arra, 
hogy ık imádkozzanak. 

Egy ilyen eset történt Szeged környékén.  
Egy fiatal házaspár került olyan helyzetbe, hogy a gyermekükért imádkozni kellett, mert a 

kórházban, a klinikán volt már a kislány, és az egyik ujja súlyosan megsérült és befeketedett, 
amputálni akarták. Egy-két nap múlva, ahogy imádkoztak a gyermekért a szülık, az ujja 
tökéletesen meggyógyult.  

Imádkoztak egyszerőséggel az Atyához Jézus Nevében. Nem voltak tele még kétségekkel 
és hitetlenséggel. Tudták a szívükben azt, hogy Isten megválaszolja az imádságot.  

Voltak, akik a gyermekükért imádkoztak, mert eltörött a lába. Nem tudták még, hogy ’ık 
nem imádkozhatnak’, mert még nem voltak beprogramozva az ördög tanaival.  

Nagyon egyszerően kell ezeket a dolgokat megközelíteni.  
Pál is ezt írja nekünk, hogy ne hagyjátok el az evangélium végtelen egyszerőségét.  

 


