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A GYÓGYULÁS HÉT ÚTJA 3. 
Horváth Sándorné Éva tanításvázlata 

Nyim, 2016. 05. 06. 
 

Ismétlésképpen az eddig tanult gyógyulási alapelvek: 
1. alapelv: Isten akarata az, hogy meggyógyítson téged, mert a gyógyulás szerepel az Ő megváltási 

tervében. 
2. alapelv: A betegség az ördögtől ered, de Isten akarata az, hogy meggyógyítson téged, és nem akarja, 

hogy az Ő gyermekeinek bármije is legyen az ördögtől. 
3. alapelv: Isten nem csak az Ószövetség alatt, hanem az Újszövetségben is foglalkozott a betegséggel és 

gondoskodott a gyógyulásról. 
A gyógyulás 4. alapelve: A gyógyulás elnyerésének számos módja található az Igében. 
Mivel nincs mindenkinek a hite ugyanazon a szinten, ezért Isten hét módot biztosított arra, hogy a testi 

gyógyulásunkat elnyerhessük Isten Igéjén keresztül. Ha nem tudunk felemelkedni Isten hitszintjére, akkor Ő 
fog leereszkedni a mi hitszintünkre. Isten ugyanis nem hagy cserben bennünket semmilyen területen sem! 

1. gyógyulási mód: Használd Jézus nevét az ördöggel szemben, és követeld Jézus nevében, hogy hagyjon 
el a gyengeség és a betegség. 

A következő eset az Ékes kapunál történt, ahol egy születésétől fogva sánta ember minden nap koldult. 
Amikor Péter és János arra ment, tőlük is adományt várt, de ők nem pénzt adtak neki, hanem a legnagyobb 
kincset, Jézus nevét.  

Apostolok cselekedetei 3,6. 16.  
6. Péter pedig monda: Ezüstöm és aranyam nincs nékem; hanem amim van, azt adom néked: a 

názáreti Jézus Krisztus nevében, kelj fel és járj!  
16. És az Ő neve erősítette meg ezt, akit láttok és ismertek; az Ő nevében való hit által; és a hit, 

mely Őáltala van, adta néki ezt az épséget mindnyájatok szemeláttára.  
Az eredeti görög szövegben így hangzik: követelték Jézus nevében, hogy a sánta keljen fel és járjon. 

Az apostolok nem imádkoztak a betegekért, hanem követelték, hogy a betegek keljenek fel és járjanak. 
Jézusnak a hatalommal kimondott neve tette éppé a sánta ember lábait. Nekünk is jogunk van követelni 
Jézus nevében az emberek gyógyulását. Ilyenkor nem Istentől követelünk, mert nem Ő betegíti meg az 
embereket. Hanem az ördögtől követeljük azt, hogy Jézus nevében engedje szabadon Isten teremtményeit. 

Minden dicsőség az Úr Jézust illeti, ezért az imádkozó ember nem veheti magára a dicsőséget! Amikor 
hittel és hatalommal mondjuk ki Jézus nevét, akkor a sötétség minden erejének meg kell hajolnia. (Fil. 2,9-
10) A gonosz szellemek félnek, rettegnek és elfutnak Jézus névétől, mert Ő legyőzte őket és diadalmas-
kodott felettük. (Kol. 2,15. Jak. 4,7) 

Fel kell ismernünk, hogy Jézus neve éppúgy hozzánk tartozik, és jogunk van használni, mint ahogy a 
korai Egyház hívei tették. Ugyanannyi erő van ma Jézus nevében, mint amennyi Jézusban volt, amikor itt 
szolgált a földön. Ebben a Névben gyógyulás és szabadulás van, de Jézus neve csak akkor fog működni, ha 
azt hittel alkalmazzuk. Dicsőség az Úr Jézusnak, hogy a győztes név a miénk, amit bármikor használhatunk! 
Jézus neve a kulcs a természetfeletti ajtók és a csodák megnyitásához. 

2. gyógyulási mód: Imádkozz gyógyulásért az Atyához Jézus nevében 
János 16,23-24. 
23. És azon a napon nem kérdeztek majd engem semmiről. Bizony, bizony mondom néktek, hogy 

amit csak kérni fogtok az Atyától az én nevemben, megadja néktek.  
24. Mostanáig semmit sem kértetek az Atyától az én nevemben: kérjetek és megkapjátok, hogy a ti 

örömetek teljes legyen.  
Amikor Jézus azt mondta: „azon a napon nem kérdeztek majd engem semmiről”, akkor erről az 

időszakról beszélt, amelyben jelenleg élünk. Jézus ebben a két versben leírtakat közvetlenül azelőtt mondta, 
mielőtt kereszthalált halt, feltámadt a halálból, felment a magasságba és leült az Atya jobbjára. Ezzel egy új 
nap virradt fel, mi pedig beléptünk egy újabb szövetségbe. (Zsid. 7,22) Az Atyához való imádkozás Jézus 
nevében a mi örökségünk ezekben a napokban. 

„Mostanáig semmit sem kértetek az Atyától az én nevemben” azt jelenti, hogy eddig az időig ti nem 
imádkoztatok az én nevemben. Semmi értelme nem lett volna akkor Jézus nevében imádkozni az Atyához, 
amíg Ő itt járt a földön, mert Jézus a nevét csak a mennybemenetele előtt adta át a Gyülekezetnek. 

Az imádkozás módja az idők során többször megváltozott, most nézzük meg ennek három formáját: 
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a./ AZ ÓSZÖVETSÉG ALATT ÉLŐK AZ ÁBRAHÁM, IZSÁK ÉS JÁKÓB ISTENÉHEZ IMÁDKOZTAK.  
2Mózes 3,15. 
15. És ismét monda Isten Mózesnek: Így szólj az Izrael fiaihoz: Az Úr, a ti atyáitoknak Istene, 

Ábrahámnak Istene, Izsáknak Istene és Jákóbnak Istene küldött engem hozzátok. Ez az én nevem 
mindörökké és ez az én emlékezetem nemzetségről nemzetségre.  

Akkor még a Teremtőt Istennek nevezték és nem Atyának, Jézus születéséről pedig még csak prófétáltak. 
Isten a világ teremtése előtt már elrendelte Jézus megszületését, aki az Ószövetség végén öltött testet. (1Pét. 
1,20-21) 

b./ Az átmeneti időszak alatt, amikor az ószövetség már a vége felé haladt és közeledett az új szövetség, 
akkor szolgált Jézus itt a földön.  

Máté 6,9. 
9. Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved;  
A keresztre menetele előtt Jézus megváltoztatta a tanítványok imádkozási formáját, és a „Miatyánk”-nak 

nevezett imát tanította nekik. Jézus nem nekünk tanította, hogy így imádkozzunk, hanem az akkori 
tanítványainak! 

A MIATYÁNKBAN MÁR ATYÁNAK NEVEZTÉK ISTENT, DE JÉZUS NEVÉT MÉG NEM HASZNÁLTÁK. Azért nem 
használhatták Jézus nevét, mert azt még nem adta át a hívőknek, valamint még nem kezdte el a közbenjárói 
szolgálatát az Atya jobbján. Így semmi értelme sem lett volna Jézus nevében imádkozni. A Miatyánk ugyan 
egy szép imádság, de nem felel meg az Újszövetség követelményeinek, mert ebben az imádságban semmit 
sem kértek Jézus nevében.  

c./ Jézus közvetlenül a keresztre feszítése előtt ismét megváltoztatta az imádkozás formáját. 
Kolosse 3,17. 
17. És mindent, amit csak cselekesztek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében csele-

kedjetek, hálát adván az Istennek és Atyának Őáltala.  
Az Újszövetség alatt, mely Isten és a Gyülekezet között köttetett meg, nekünk mindenben Jézus nevében 

kell Isten elé járulnunk. Jézus azt is mondta: „Kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömetek teljes legyen”. 
Természetesen ez mindenféle imára vonatkozik, ami a gyógyulást is magába foglalja, mert jogunk van a 
gyógyulás valóságba jövetelét kérni az Atyától Jézus nevében.  

1János 5,14-15. 
14. És ez az a bizodalom, amellyel Őhozzá vagyunk, hogy ha kérünk valamit az Ő akarata szerint, 

meghallgat minket.  
15. És ha tudjuk, hogy meghallgat minket, akármit kérünk, tudjuk, hogy megvan nekünk, amit 

kértünk tőle.  
Isten meghallgatja és megválaszolja a Jézus nevében elmondott imáinkat, ami biztosítékot jelent a 

számunkra. AZ ÚJSZÖVETSÉG GYÜLEKEZETE ITT MÁR JÉZUS NEVÉBEN IMÁDKOZIK AZ ATYÁHOZ.  
Összefoglalva az ima fejlődésének három formája: az Ószövetségben Istenhez imádkoztak, az átmeneti 

időszakban az Atyához imádkoztak, végül a Gyülekezeti korszakban már Jézus nevében imádkozunk az Atyához. 
3. gyógyulási mód: Imádkozzunk egy akarattal a Máté 18,19. alapján  
Máté 18,19-20. 
19. Ismét, mondom néktek, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön, bármely dolog 

felől, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám.  
20. Mert ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.  
Amikor két hívő egy akaraton imádkozik, és Jézus nevében követeli a betegek gyógyulását, akkor 

imáikra megjön a válasz, mert Istennek gondja van arra, hogy beteljesítse az Ő Igéjét. „Ketten közületek a 
földön” azt jelenti, hogy a földön két ember a hitét összekapcsolva imádkozik, aki lehet a férj és a feleség, 
vagy akár két szent is, és Jézus ott van velük. A „bármely dolog”-ba pedig beletartozik a gyógyulás is. 

Csodálatos dolog a gyülekezetben együtt imádkozni, vagy imakörtől imatámogatást kérni, de sürgős 
esetben elegendő két hívő egy akaraton elmondott imája is. A hitünk összekapcsolódását kifejezhetjük oly 
módon, hogy megfogjuk egymás kezét, és így mutatjuk ki azt, hogy a szellemünk egy akaraton van az adott 
dologban. Egymás kezének a megfogása az a hit összekapcsolódásának a látható jele, ami nem félreértendő. 

A két személy hitének összhangban kell lenni ahhoz, hogy a most hit alapján valóságba jöhessen az imád-
ságukra a válasz. A most hit által már a kérés pillanatban úgy kell tekinteni, hogy az már meg is van. (1Ján. 
5,15) Ha nem jönne meg az imaválasz, akkor ne Istent okoljuk, mert az imádságok csak a most hit alapján mű-
ködnek, nem pedig a jövőbe helyezett remény alapján. Tehát nem majd meglesz nekünk, hanem most megvan! 
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4. gyógyulási mód: Kenjük meg a betegeket olajjal 
Jakab 5,14-15. 
14. Beteg-e valaki köztetek? Hívja magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak felette, meg-

kenvén őt olajjal az Úrnak nevében.  
15. És a hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt. És ha bűnt követett is el, 

megbocsáttatik néki.  
A betegek kérjék meg a gyülekezet szellemben és hitben erős tagjait, hogy imádkozzanak értük és kenjék 

meg őket olajjal, ami a Szent Szellem jelképe. Van, aki az ima erejében és az olajjal való megkenésben hisz. 
(Márk 6,13) Arra buzdít a Biblia: „imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok.” (Jak. 5,16) Nagyon 
hasznos a buzgó imádság, és ez alapján az Úr segíti fel a beteget. 

5. gyógyulási mód: Fogadd el a gyógyulást kézrátétel által 
A kézrátétel a hat krisztusi alaptan egyike. (Zsid. 6,1-2)  
Márk 16,17-18. 
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 kezei-

ket, és azok meggyógyulnak.  
Jézus megbízott bennünket azzal, hogy az Ő nevében kézrátétellel imádkozzunk a betegek gyógyulásá-

ért, mert erő van Jézus nevében. Ezt mindazok az újjászületett hívők megtehetik, akik hiszik az Evangé-
liumot, mert bennük van a feltámadás ereje, ami kiárad rajtuk keresztül a kézrátétel során. A görög szöveg 
szerint: „azok, akik hisznek, kezeiket betegekre fogják tenni és azok meggyógyulnak.” Jézus nem azt 
mondta, hogy nekünk kell meggyógyítani a betegeket, nekünk csak a kezünket kell rájuk tenni, és hinnünk 
kell abban, hogy Isten megcselekszi azt.  

A kézrátétel egy érintkezési pont, amely által közvetítjük, átadjuk a kenetet. A kézrátétellel imádkozó 
személynek azt kell hinnie, hogy a kenet kiárad a szelleméből, a betegnek pedig abban kell hinnie, hogy a 
kenet a testébe árad. A kézrátétel során Isten erejét kiárasztjuk a betegek felé, amely megszünteti a sátán 
minden munkáját, ezáltal a kenet gyógyulást és egészséget hoz. Az imádkozó személy kezéből a kenet át fog 
folyni a beteg testébe, amit a gyógyulása érdekében be kell fogadnia. (Hab. 3,4)  

A kézrátétel az egy kiindulási pont, amikor felszabadítod a hitedet, mert ekkor kezdesz el hinni. A 
kézrátétel egy érintkezési pont, amely során hit által jöhet valóságba a gyógyulás. Minden hívőnek megvan a 
joga ahhoz, hogy kézrátétellel imádkozzon önmagáért, a családtagjaiért és a környezetében levő betegekért, 
amennyiben ők elfogadják azt. 

Amikor megtanulunk Istenben hinni és imádkozni, akkor tudunk segíteni másokon (pl. kórházi szolgálat, 
szociális otthoni szolgálat, utcai evangelizáció). Nem mindenki jutott még el arra a szintre, hogy el tudja 
venni a szent gyógyulását, mert a szellemünk igei befogadóképessége nem egyforma. Ilyen esetben se add 
fel, hanem cselekedj a hit alacsonyabb szintjén. 

6. gyógyulási mód: Fogadd el a gyógyulást a gyógyítások ajándékain keresztül! 
Az 1Korinthus 12-ben 9 szellemi ajándék van felsorolva, amelyet a Szent Szellem működtet az Ő akarata 

szerint. (1Kor. 12,8-11) Ezek egyike a gyógyítások ajándékai, amely elkülönül a többi gyógyulási módtól. Ezt 
Isten a Gyülekezetbe helyezte el, mert azok csak az újjászületett hívőkön keresztül képesek megnyilvánulni. 

A „gyógyítások ajándékai” így határozható meg: Isten gyógyító erejének természetfeletti megnyilvánu-
lása, ami egy hívőn keresztül működik a másik ember felé. A kézrátételes szolgálatban különbség van az 
egyszerű kézrátétel és a szellemi ajándékok megnyilvánulása között. 

Apostolok cselekedetei 28,8-9. 
8. Lőn pedig, hogy a Publius atyja hideglelésben és vérhasban betegen feküvék. Kihez Pál beméne, 

és minekutána imádkozott, kezeit reávetve meggyógyítá őt.  
9. Minekutána azért ez megtörtént, egyebek is, kik betegek voltak a szigeten, hozzá jövének és 

meggyógyulának.  
Az egyszerű kézrátételt bármely újjászületett hívő alkalmazhatja. 
1Korinthus 12,9. 
9. Egynek hit ugyanazon Szellem által; másnak pedig gyógyítások ajándékai azon egy Szellem által;  
Isten felkenhet valakit (pl. evangélistát) az Ő akarata szerint gyógyító erővel, hogy szolgáljon a betegek 

felé. Ez a fajta gyógyulás nem gyógyszer vagy orvoslás által történik meg, hanem a Szent Szellem kenete 
által, amikor Isten ereje természetfeletti módon azonnal megnyilvánul. 



4 

 

7. gyógyulási mód: Tudd, hogy a gyógyulás megillet téged! 
1Péter 2,24. 
24. Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván, az igazságnak 

éljünk: Akinek sebeivel gyógyultatok meg.  
A gyógyulás legjobb módja az, ha mi magunk ismerjük, tudjuk az Igéből, hogy a gyógyulás benne van 

Isten megváltási tervében; mert jogunk van hozzá, és az Ő sebeivel mi már meggyógyultunk. (Ésa. 53,4. 5. 
Mát. 8,17. 1Pét. 2,24) Tudjuk, hogy az a fájdalom, betegség vagy gyengeség, mely látszólag a testünkben 
van, Jézusra lett helyezve. Ő elhordozta ezeket, ezért nekünk már nem kell megtűrnünk a tüneteket.  

A tüneteket (pl. sántaság, nátha) nem letagadni kell, nem mondhatjuk azt, hogy nincs ott, mert ezek 
egyértelműen látszanak, ezért úgy tűnne, hogy valótlant állítunk. A tüneteket vissza kell utasítanunk, meg 
kell tagadnunk a Jézus nevében! 

Nekünk Istennel és az Ő Igéjével kell egyetértenünk, és el kell fogadnunk azt a tényt, hogy: „a 
betegségeinket Ő viselte és fájdalmainkat hordozá” és „az Ő sebeivel gyógyultunk meg.” Ebben az esetben 
nincs szükségünk kézrátételre és a Szent Szellem ajándékainak megnyilvánulására sem, mert ismerjük a 
gyógyulásról szóló Igék igazságát. 

Minden hívőnek el kellene jutni arra a megértésre, hogy a gyógyulása Krisztusban már tökéletesen 
bevégzett munka. Amikor az elménket megújítjuk az Igével, ami által megértjük a szent gyógyulást, akkor 
világosság gyúl a szellemükben, így meg fog szűnni a testünkben a betegség és a gyengeség.  

Nem minden hívő érti teljesen, hogy az Ige alapján való cselekvés a szent gyógyulás elfogadásának egyik 
módja. Nem minden hívőnek tanították meg ezt, ezért nagyon keveset tudnak erről a témáról, így nem 
tudnak az ismeretük szintje felett hinni és cselekedni.  

Isten ezért gondoskodott a gyógyulás hét módjáról, hogy a gyógyulni vágyok a hitüknek megfelelő 
módot tudják kiválasztani. Adjunk hálát az Úr Jézusnak, hogy a megváltás során a kereszten Ő elhordozta a 
betegségeinket, ezért mi tekintsük magunkat gyógyultnak. 


