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EGY ORVOS KÜLÖNLEGES TERÁPIÁJA  

 

Rendkívül érdekes és egyúttal figyelemreméltó Dr. Lilien B. Yeomans orvos szokatlan, de 
szenzációsan eredményes terápiája. A szokásos, fizikai síkon alkalmazott orvosi kezelés helyett egy 
újszerő, természetfeletti módszert alkalmazott a doktor. Az általa javallt igei hitmegvallást ki lehet 
bıvíteni az alábbiakban felsorolt 101 rövid idézettel, amelyet Isten mondott, illetve ígért az 
embernek. A legjobb ’terápia’ az, ha Jézus Krisztus elfogadásával az ember elnyeri az üdvösséget, 
majd a bibliai idézeteket magára vonatkoztatva számtalanszor megvallja, azaz hittel és hangosan 
elimádkozza. Mindezek mellett még rendszeresen hallgat gyógyulásról szóló bibliai tanításokat is. 
Az üdvösségi imát lásd a végén. 

Istennél nincs lehetetlen (Márk 10,27), mert – az Úr kegyelmébıl – halálos betegségbıl is 
felépültek már sokan. A századfordulón (az 1900-as évek elején) Dr. Lilien B. Yeomans egy "hit 
otthont" hozott létre. Ott az orvostudomány számára menthetetleneket gyógykezelt negyven évig 
oly módon, hogy hirdette nekik az Evangéliumot. Az Evangélium görög szó jelentése: örömhír. 
Azért örömhír, mert Jézus megszerezte a kereszten a megváltásunkat az átok alól. Így az üdvösséget 
nyert emberek szabadok lehetnek a betegség, a fájdalom, a szegénység alól, továbbá örök élettel 
bírhatnak.  

Egy tüdıbajos asszonynak az utolsó órái voltak hátra. A hagyományos gyógymód szerint 
morfiumot kellett volna kapnia, de ehelyett a doktornı két órán át olvasta neki a Bibliából a 
gyógyulásról szóló Igéket (5Móz.28,1-14; Gal.3,13.). A doktornı ’Evangélium-tablettát’ rendelt a 
betegének, hogy felépítse benne a hitet. Minden igei megvallás egy ’Evangélium-tabletta’. A 
gyógyszer is csak akkor hat, ha beveszik. Az Ige is csak akkor tud mőködésbe lépni, ha hittel 
befogadjuk, majd kimondjuk. Ennek alapján utasította a haldoklót, hogy minden éber pillanatában 
ismételgesse: Az 5Mózes 28 alapján a tüdıbaj átok. De Krisztus a Galata 3,13 szerint megváltott 
engem az átok alól. Ezért többé nincs tuberkulózisom!  

A beteg másnap közölte, hogy több mint ezerszer elmondta, de nem érti, mit jelent. A doktornı 
újabb Igéket olvasott neki, és kérte, hogy továbbra is ismételgesse a fentieket. A harmadik napon a 
beteg megértést kapott a szívében, és – az addig haldokló – az emeletrıl lefutva hangosan kiáltozta: 
Krisztus megváltott engem az átok alól, ezért nincs tüdıbajom! Most már elmúlt! A doktor 
felismerte, hogy a szívbe (szellemünkbe) az elmén keresztül vezet az út. Az asszony addig 
mondogatta az igei megvallást, míg végül az igazság a szívébe íródott. Akinek szüksége van 
gyógyulásra, vegye fenti megvallást, és helyettesítse be abba azt a betegséget, amibıl szeretne 
meggyógyulni. Isten nem akar senkit megfosztani a pénzétıl a betegsége kapcsán. Tanuld meg 
elvenni a Jézus által megszerzett gyógyulást, amit ingyen kínál fel!  

ISTEN AKARATA A GYÓGYULÁS  
KEITH MOORE: ISTEN MONDTA!  

 
Honnan tudjuk, Isten akarata-e számunkra a gyógyulás vagy sem? Nincs jelentısége annak, mások mit 

mondanak errıl. Csak az a lényeges, mit mondott İ a gyógyulásról?  
Emlékezz arra, hogy Isten nem személyválogató (ApCsel. 10,34.), és İ soha nem változik (Mal. 3,6.). 

Tehát, amit İ tegnap mondott a népének, ma ugyanazt mondja neked is. Isten Igéje azt jelenti, hogy 
Isten általa beszél hozzánk.  

(Ezek az állítások közvetlenül a Bibliából lettek kivéve, apró változtatással vagy változtatás nélkül. Az 
Igék és a mondatok szerkezete helyenként megváltozott, hogy személy szerint rád vonatkozzanak, és 
néhány esetben összegezzék a gondolatokat. Többet ezen állítások közül a következı kifejezések vezetnek 
be: „Ha az én parancsolataimban jártok...”, „Ha hisztek...”, „Ha engedelmeskedtek”, stb.)  

Mit mondott Isten?  
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101 dolog, amit Isten mondott  
 

ÓSZÖVETSÉG  
 

Isten mondta ...  
1. Én vagyok az Úr, aki meggyógyítalak. (2 Móz. 15,26)  
2. A te életednek ideje 120 esztendı. (1 Móz. 6,3)  
3. Eltemettetel jó vénségben. (1 Móz. 15,15)  
4. Érett korban térsz a koporsóba, amint a maga idején takaríttatik be a learatott gabona. (Jób 5,26)  
5. És a vér jelül lesz neked a házadon, amelyben te leszel, s meglátom a vért és elmegyek melletted és 

nem lesz rajtad a csapás veszedelemre. (2 Móz. 12,13)  
6. Eltávolítom közületek a betegséget, és napjaid számát teljessé teszem. (2 Móz. 23,25. 26)  
7. Egy nyavalyát sem engedek rád, hanem távol tartok tıled minden betegséget. (5 Móz. 7,15)  
8. Sokáig fogsz élni a földön, és megsokasodnak a te napjaid. (5 Móz. 11,9. 21)  
9. Az átkot áldásodra fordítottam, mert szerettelek téged. (5 Móz. 23,5. Neh. 13,2)  
10. Megváltottalak minden betegségtıl és minden csapástól. (5 Móz. 28,61. Gal. 3,13)  
11. Élteden át tart a te erıd. (5 Móz. 33,25)  
12. Váltságdíjat találtam érted; tested fiatal, erıtıl duzzad, újra kezded ifjúságod napjait. (Jób 33,24. 25)  
13. Meggyógyítottalak téged, felhoztam lelkedet a Seolból, fölélesztettelek a sírbaszállók közül. (Zsolt. 30,2. 3)  
14. Erıt adok neked, és megáldalak békességgel. (Zsolt. 29,11)  
15. Megırizlek, és éltetlek. [Megırizlek, és életben tartalak – KJV] (Zsolt. 41,2)  
16. Megerısítelek téged a betegágyadon, minden betegségedbıl meggyógyítalak. (Zsolt. 41,3)  
17. Én vagyok a *te orcád Szabadítója és a te Istened [*a te orcád egészsége – KJV]. (Zsolt. 43,5)  
18. Nem közelít csapás a te lakhelyedhez. (Zsolt. 91,10)  
19. Hosszú élettel elégítelek meg téged. (Zsolt. 91,16)  
20. Meggyógyítom minden betegségedet. (Zsolt. 103,3)  
21. Elküldtem az én Igémet és meggyógyítottalak téged, és megmentettelek a pusztulástól. (Zsolt. 107,20)  
22. Nem halsz meg, hanem élsz, és hirdeted az Én cselekedeteimet. (Zsolt. 118,17)  
23. Meggyógyítom a megtört szívedet, és bekötözöm sebeidet. (Zsolt. 147,3)  
24. Megsokasulnak néked a te életednek esztendei. (Péld. 4,10)  
25. Egészség lesz a te testednek és megújulás a te csontjaidnak, ha Bennem bízol. (Péld. 3,8)  
26. Az én Szavaim élet számodra és egész testednek egészség/orvosság. (Péld. 4,22)  
27. [Az Én jó hírem] A jó hír megerısíti csontjaidat. (Péld. 15,30)  
28. Az én gyönyörőséges beszédeim édesek a lelkednek, és meggyógyítják a testedet. (Péld. 16,24)  
29. Az Én örömöm a te erısséged. A vidám szív jó orvosságul szolgál. (Neh. 8,10. Péld. 17,22)  
30. A vakok szemei megnyílnak. Nem lesznek zárva többé a látóknak szemei. (És. 35,5. 32,3)  
31. A süketek fülei megnyittatnak. A hallók fülei figyelmeznek. (És. 35,5. 32,3)  
32. Ujjong a néma nyelve. A dadogóknak nyelve gyorsan és világosan szól. (És. 35,6. 32,4)  
33. A sánta ugrándoz mint a szarvas. (És. 35,6)  
34. Meggyógyítalak, és éltetlek téged. Megszabadítalak téged. (És. 38,16. 20)  
35. Erıt adok a megfáradottnak. Az erıtlen erejét megsokasítom. (És. 40,29)  
36. Megújítom erıdet. Megerısítelek, és megsegítelek. (És. 40,31. 41,10)  
37. Vénségedig és megıszülésedik Én visellek. (És. 46,4)  
38. Betegségeidet viseltem. (És. 53,4)  
39. Fájdalmaidat hordoztam. (És. 53,4)  
40. Betegség tört össze Engem érted. [Betegséggé tétettem érted – KJV.] (És. 53,10)  
41. Az Én sebeimmel gyógyultál meg. (És. 53,5)  
42. Meggyógyítalak téged. (És. 57,19)  
43. Akkor felhasad, mint hajnal a te világosságod, és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik. (És. 58,8)  
44. Mert egészségessé teszlek téged, és begyógyítom a te sebeidet, azt mondja az Úr. (Jer. 30,17)  
45. Ímé, Én hozok neked kötést és orvosságot, és meggyógyítalak téged, és megmutatom neked a békesség 

és igazság bıségét. (Jer. 33,6)  
46. A megtöröttet kötözgetem, s a beteget megerısítem. (Ez. 34,16)  
47. Ímé, *Én bocsátok beléd szellemet, hogy megéledjél. Az én Szellememet adom beléd, hogy 

megéledjél. [*Leheletet bocsátok beléd, és élni fogsz – KJV.] (Ez. 37,5. 14)  
48. Valahova e folyam bemegy, élni fognak. És azok meggyógyulnak, és él minden, valahová e folyó 

bemegy. (Ez. 47,9)  
49. Engem keress, és élsz! (Ámós 5,4. 6)  
50. Gyógyulás van az Én szárnyaim alatt. (Mal. 4,2)  
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ÚJSZÖVETSÉG  
51. Akarom, tisztulj meg. (Mát. 8,3)  
52. Betegségeidet viseltem. (Mát. 8,17)  
53. Fájdalmaidat hordoztam. (Mát. 8,17)  
54. A betegnek van szüksége orvosra. (Én vagyok az Úr, a te orvosod). (Mát. 9,12. 2 Móz. 15,26)  
55. Megszánom a betegeket, és meggyógyítom ıket. (Mát. 14,14)  
56. Meggyógyítok minden betegséget és minden erıtlenséget. (Mát. 4,23)  
57. Legyen néked a te hited szerint. (Mát. 9,29)  
58. Adok neked erıt és hatalmat minden tisztátalan szellem felett, hogy kiőzzed azokat, és hogy gyógyíts 

minden betegséget és minden erıtlenséget. (Mát. 10,1. Luk. 9,1)  
59. Meggyógyítom mindnyájukat. (Mát. 12,15. Zsid. 13,8)  
60. Akik illetnek Engem, mindnyájan meggyógyulnak. (Mát. 14,36)  
61. A gyógyulás a fiak kenyere. (Mát. 15,26)  
62. Mindent jól cselekszem. A süketeket hallókká teszem, a némákat beszélıkké. (Márk 7,37)  
63. Ha hiheted azt, minden lehetséges annak, aki hisz. (Márk 9,23. 11,23-24)  
64. Ha kezeket vetnek rád, meggyógyulsz. (Márk. 16,18)  
65. Az én kenetem meggyógyítja a megtört szívőeket, megszabadítja a foglyokat, megnyitja a vakok 

szemeit, és szabadon bocsátja a lesújtottakat. (Luk. 4,18. És. 10,27. 61,1.)  
66. Akinek gyógyulásra van szükségük, azokat meggyógyítom. (Luk. 9,11)  
67. Nem azért jöttem, hogy elveszítsem az embereket, hanem hogy megmentsem. (Luk. 9,56)  
68. Ímé, adok neked hatalmat, hogy kígyókon és skorpiókon tapodjál, és az ellenségnek minden erején, és 

semmi nem árthat neked. (Luk. 10,19)  
69. A betegség sátáni megkötözöttség, és fel kell oldatnod e kötélbıl a mai napon. (Luk. 13,16. 2 Kor. 6,2)  
70. Bennem van az élet. (Ján. 1,4)  
71. Én vagyok az életnek kenyere. Életet adok neked. (Ján. 6,33. 35)  
72. A beszédek, amelyeket én szólok neked, Szellem és élet. (Ján. 6,63)  
73. Azért jöttem, hogy életed legyen, és bıvölködj. (Ján. 10,10)  
74. Én vagyok a feltámadás és az élet. (Ján. 11,25)  
75. Ha valamit kérsz az én nevemben, Én megcselekszem azt. (Ján. 14,14)  
76. Az Én nevemben való hit megerısít téged, és épséget ad neked. (ApCsel. 3,16)  
77. Kinyújtom a kezemet gyógyításra. (ApCsel. 4,30)  
78. Én, Jézus Krisztus, meggyógyítalak téged. (ApCsel. 9,34)  
79. Jót teszek, és meggyógyítom azokat, akik az ördög elnyomása alatt vannak. (ApCsel. 10,38)  
80. Az Én erım hatására eltávoznak tıled a betegségek. (ApCsel. 19,12)  
81. A Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye bennem megszabadított engem a bőn és a halál 

törvényétıl. (Róm. 8,2)  
82. Ugyanaz a Szellem, aki Engem feltámasztott a halálból, most benned él, és ez a Szellem megeleveníti a te halandó 

testedet. (Róm. 8,11)  
83. A te tested az Én tagom. (1 Kor. 6,15)  
84. A te tested az Én Szellemem temploma, dicsıíts Engem a te testedben. (1 Kor. 6,19. 20)  
85. Ha megbecsülöd az Én testemet, amely érted megtöretett, és megítéled magadat; nem ítéltetsz meg, 

nem leszel gyenge, és idı elıtt sem alszol el. (1 Kor. 11,29-31)  
86. Gyógyítások ajándékait helyeztem el az Én testemben. (1 Kor. 12,9)  
87. Az Én életem nyilvánuljon meg a te testedben. (2 Kor. 4,10-11)  
88. Megszabadítottalak és megszabadítalak a halálból, és ha reménykedsz Bennem, ezután is meg foglak 

szabadítani. (2 Kor. 1,10)  
89. Az Én Nevemet adtam neked, és mindeneket a lábaid alá vetettem. (Ef. 1,21. 22)  
90. Azt akarom, hogy jól legyen dolgod, és hosszú élető légy a földön. (Ef. 6,3)  
91. Megszabadítottalak a sötétség hatalmából. (Kol. 1,13)  
92. Megszabadítalak minden gonosz cselekedettıl. (2 Tim. 4,18)  
93. Megízleltem a halált érted. Megsemmisítettem az ördögöt, akinek hatalma volt a halálon. 

Megszabadítottalak a haláltól való félelemtıl és rabságtól. (Zsid. 2,9. 14. 15)  
94. Megmosom a testedet tiszta vízzel. (Zsid. 10,22. Ef. 5,26)  
95. A lecsüggesztett kezeket és az ellankadt térdeket egyenesítsd föl. És lábaiddal egyenesen járj. Ne 

hagyd, hogy ami sánta, elhajoljon, hanem hagyd, hogy meggyógyítsam azt. (Zsid. 12,12. 13)  
96. A gyülekezet vénei imádkozzanak feletted, megkenvén téged olajjal, és Én felsegítelek. (Jak. 5,14. 15)  
97. Imádkozzatok egymásért, és Én meggyógyítalak titeket. (Jak. 5,16)  
98. Az Én sebeimmel gyógyultál meg. (1 Pét. 2,24)  
99. Az Én isteni erım mindennel megajándékozott téged, ami az életre és istenfélelemre való, az Én megismerésem 

által. (2 Pét. 1,3)  
100. Aki szomjúhozik, jöjjön el, és vegye az élet vizét ingyen. (Jel. 22,17)  
101. Szeretettem, mindenek felett azért *imádkozom, hogy .... jó egészségben légy. [kívánom – KJV.] (3 Ján. 2)  
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ITT A LEHET İSÉG, HOGY MEGVALLÁST TEGYÉL 
A KRISZTUSBA VETETT HITEDR İL!  

 
 

Pál apostol, a rómabeliekhez írt levélben tárja elénk az örök életet nyújtó üdvösség kulcsát: 
 

Róma 10,9 Mert ha a te száddal [meg]vallást teszel az Úr Jézusról,  
és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta İt a halálból, üdvözülsz. 

Róma 10,10 Mert szívvel hiszünk a megigazulásra,  
szájjal teszünk pedig [meg]vallást az üdvösségre. 

Róma 10,13 Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. 
 

Ez pontosan azt jelenti, hogy  
- aki hiszi a szívében, hogy Krisztus testet öltött, meghalt, majd feltámadt, 

- és a szívében levı ezen hitét hangosan kimondja, 
- annak szelleme újjászületik (új teremtéssé válik) Isten kegyelmébıl, 

- s elnyeri az üdvösséget és vele az örök életet! 

 
AZ ÜDVÖSSÉG IMÁJA  

Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia. 
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bőneimért a Biblia tanítása szerint. 

Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból, az én megigazulásomért.  
Kérlek, Jézus, költözz a szívembe és teremts újjá engem! 

Kérlek Jézus, legyél az életem Ura, Megváltója és a Gyógyítója! 

Jézus, befogadlak a szívembe.  
Jézus, Te vagy az életem Ura, 

Jézus, Te vagy az én Megváltóm, 
Jézus, Te vagy az én Gyógyítóm! 

Meg vagyok váltva!  
Újjászülettem Krisztusban, 

a Jézusban való hitem megvallása által. 
Az İ szent vére megtisztított minden bőntıl. 

Köszönöm, Úr Jézus, az örök életemet! Ámen. 
 
 

Efézus 2,8 Mert kegyelembıl tartattatok meg, hit által;  
és ez nem tıletek van: Isten ajándéka ez; 

Efézus 2,9 Nem cselekedetekbıl, hogy senki ne kérkedjék. 

 
 

Gyógyulással kapcsolatban ajánlott linkek:  
http://www.freeweb.hu/bekevar/orvossagom.htm  

http://www.lelkibeke.extra.hu/ (Isten akarata a gyógyulás) 
http://www.krisztusszeretete-egyhaz.hu/index.php?content=9 (alaptanítások gyógyulásról, hitrıl) 


