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ALAPTANÍTÁSOK 
Gyógyulás 1. – Jézus cselekedetei 

 
János 14:8-12 
8. Monda néki Fülöp: Uram, mutasd meg nékünk az Atyát, és elég nékünk! 9. 

Monda néki Jézus: Annyi idı óta veletek vagyok, és mégsem ismertél meg engem, 
Fülöp? Aki engem látott, látta az Atyát; mimódon mondod azért te: Mutasd meg 
nékünk az Atyát? 10. Nem hiszed-é, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem 
van? A beszédeket, amelyeket én mondok néktek, nem magamtól mondom; hanem az 
Atya, aki énbennem lakik, İ cselekszi e dolgokat. 11. Higgyetek nékem, hogy én az 
Atyában vagyok, és az Atya énbennem van; ha pedig nem, magukért a cselekedetekért 
higgyetek nékem. 12. Bizony, bizony mondom néktek: Aki hisz énbennem, az is cselekszi 
majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem; és nagyobbakat is cselekszik 
azoknál; mert én az én Atyámhoz megyek. 

 
Ap.Csel. 10:38 
38. A názáreti Jézust, mint kené fel İt az Isten Szent Szellemmel és erıvel, aki 

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

 
Addig, amíg valaki úgy gondolkodik, hogy a betegség egy áldás Istentıl, addig ebben a 

betegségben fog maradni. Elfogadod, és a testedben hordod ezt a betegséget, vagyis a tiéd 
lesz ez a betegség. Ezért az elsı és a legfontosabb, hogy meg kell értened a szívedben, hogy a 
betegségek nem Istentıl jönnek, és nem Isten akaratában vannak. 

 
Jakab 1:17 
17. Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülrıl való, és a világosságok 

Atyjától száll alá, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka. 
 
A betegség nem lehet Isten tökéletes ajándéka, amely felülrıl való, és a világosságok 

Atyjától száll alá, hiszen a mennyországban nincsen betegség. Másrészt a betegséget nem 
lehet jó és tökéletes ajándéknak nevezni Istentıl.  

Másrészt olvashattuk, hogy Isten volt az, aki felkente Szent Szellemmel Jézus Krisztust, 
aki ezáltal gyógyította a betegeket. Mindenkit beteggé tett Jézus? Nem! Mindenkit 
meggyógyított, akik az ördög hatalma alatt voltak, akik betegek voltak.   

Mindazok, akik nem ismerik a Bibliát, és a Biblia Igéjét, azok nem látják azt tisztán, hogy 
a betegség Ádám bukásával, az elsı ember bukásával jött a földre, mint átok.  

Mivel nem értik azt meg, hogy egy olyan világban élünk itt a földön, amely az ördög 
hatalma alatt van, ezért az összes rosszért, ami történik velük - legyen az betegség, baleset, 
halál - Istent vádolják, és Istent okolják, helytelenül. Istent vádolják, és számon kérik a 
szeretteik betegségéért, a szeretteik haláláért.  

Istent okolják, és vádolják azért, mert balesetek történnek, viharok, árvizek, tragédiák. 
Még a biztosító társaságok szemszögébıl is ezeket a katasztrófákat úgy tekintik, mint Isten 
munkáját. De mi, keresztények tudjuk, hogy a betegségek, a gyengeségek, a természeti 
katasztrófák, a balesetek, a tragédiák nem jöhetnek Istentıl, mert ezek nem jó adományok, és 
nem tökéletes ajándékok - nem nevezhetık azoknak.  

Ennek a világnak az istene a sátán.  
 
2Korintus 4:4 
4. Akikben e világ istene megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus 

dicsıséges Evangéliumának világosságát, aki az Isten képe. 
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János 10:10 
10. A tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson; én azért 

jöttem, hogy életük legyen, és bıvölködjenek. 
 
A tolvaj maga a sátán. A tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy lopjon és öljön és 

pusztítson. Minden, ami téged meglop, megöl és elpusztít, az a sátántól van. Ezért tehát azok 
a rossz dolgok, amelyek veled történnek az életben, a sátántól jönnek, és nem Istentıl. 
Amikor megnézzük Jézus Krisztus szolgálatát a Bibliában, láthatjuk, hogy a betegségek, a 
gyengeségek, a katasztrófák nem Istentıl jönnek, nem Isten munkája. Jézus Krisztus volt 
maga, és jelenleg is Isten akarata mőködésben. Jézus azt tanította, hogy „nem én magamtól 
cselekszem, hanem az Atya, aki énbennem van, az cselekszi e dolgokat.” 

 
János 14:10 
10. Nem hiszed-é, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem van? A 

beszédeket, amelyeket én mondok néktek, nem magamtól mondom; hanem az Atya, aki 
énbennem lakik, İ cselekszi e dolgokat. 

 
Ha szeretnéd látni az Atya cselekedeteit, nézd meg Jézuséit. Ha szeretnéd hallani az Atya 

szavait, akkor hallgass Jézusra.  
Egy másik alkalommal Jézus azt mondta: 
 
János 6:38 
38. Mert azért szállottam le a mennybıl, hogy ne a magam akaratát cselekedjem, 

hanem annak akaratát, aki elküldött engem. 
 
Amikor Jézus a földön járt, semmit nem tett az Atya akaratán kívül, úgyhogy nézzük meg 

Jézus szolgálatán keresztül, mi az Atya akarata.  
A legtöbb kereszténynek ebben az országban rossz az elképzelése, és helytelen az 

ismerete Istenrıl.  
Az egyik probléma, hogy az Ószövetséget tanulmányozzák, és abból kapnak egy torzított 

képet Istenrıl. Az Ószövetségben mindent, ami történt, azt Isten akaratának tulajdonították. 
Nem ismerték azt az Igét, hogy a tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy lopjon, öljön és 
pusztítson. Jézus így folytatja ezt az Igét: „Én azért jöttem, hogy életük legyen, és 
bıvölködjenek.”  

Számos dolog az Ószövetségben helytelenül, hibás módon van fordítva. Úgy találjátok a 
fordítást, hogy Isten hozta létre és okozta a rossz dolgokat is - ahelyett, ahogy a héber 
eredetiben olvasható, hogy: Isten lehetıvé tette, megengedte.  

Azokat a dolgokat, amelyeket Isten lehetıvé tett, a zsidó nép engedetlensége miatt 
büntetésként rájuk szállni, azt Isten akaratának tulajdonították be - helytelenül. 

Amikor az emberek elkezdenek ilyen módon gondolkodni, akkor az kétségeket szül a 
szívükben. Egy hamis képet és egy hamis elképzelést szül Istenrıl.  

Amikor Jézus tanította a zsidókat a Mennyei Atyáról, akkor meg akarták Jézust kövezni, 
mert a zsidók úgy ismerték Istent, mint egy gonosz Istent, aki tüzet okád a szájából 
haragjában - és ez a kép dolgozott bennük. Úgy gondolták, hogy Jézus szavai káromlást 
szólnak. Nagyon furcsa volt ez a zsidóknak, amikor Jézus ezt mondta: ha láttatok engem, 
láttátok az Atyát.  

Ha tehát csak az Ószövetséget tanulmányozzuk, akkor egy torzított képet kapunk Istenrıl. 
A Zsidó levélben olvasható, hogy egy új szövetségünk, egy jobb szövetségünk van. Ahhoz, 
hogy ez a kapcsolatunk létre jöhessen a szeretı Mennyei Atyánkkal, ahhoz figyelni kell, 
nehogy úgy járjunk, mint a zsidók, akik nem értették ezt meg.  
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Egy új szövetségben élünk, és egy új szövetség íródott a számunkra. Ezt a könyvet meg 
kell ismernünk ahhoz, hogy meg tudjuk újítani a gondolatainkat.  

Mielıtt Jézus vállalta volna a kereszthalált, elıtte az embereknek nem volt más 
lehetıségük, csak a törvénynek engedelmeskedi. Ha engedetlenek voltak a törvénynek, akkor 
a törvény átka szállt rájuk büntetésként. Nagyon sokszor a Bibliában, amikor a törvény átka 
jön, akkor az úgy olvasható, mintha Isten okozta volna a büntetést, ezért nagyon sok olyan 
keresztény van, aki teljesen megbénult az ı saját imaéletében emiatt. 

Sőrőn félreértik ezeket az Igéket. Úgy gondolják, hogy Isten az, aki a gondokat és a 
bajokat küldi az utunkba. Utalnak arra, amikor a zsidóság 40 évet a pusztaságban töltött. Isten 
megmondta nekik elıre, hogy megkapjátok, amit mondotok magatoknak. Ezek az emberek 
azt mondták, hogy „úgyis elpusztulunk itt a pusztaságba” - és a mérges kígyók jöttek és 
megmarták ıket, és nagyon sokan meghaltak. De ha engedelmeskedtek volna Istennek, akkor 
nem jöttek volna a kígyók közéjük.  

Amikor Jézus Krisztus meghalt értünk a kereszten, akkor megváltott minket a törvény 
átka alól. Jézus úgy tanította a zsidókat, hogy: az átok kint van a világban. 
Engedelmeskedjetek a törvénynek, mert különben jön a büntetés. Jézus pont ez alól váltott 
meg minket.  

Nagyon sokszor helytelenül értelmezik az emberek a Biblia tanításait. Gyakran egyetlen 
egy Igét kivonunk a környezetébıl, és arra egy elméletet alapozunk, amely ellent mond a 
Biblia maradék 99 százalékának. Az az ítélet, amely Izraelre szállt az ı engedetlenségük 
miatt, az Istennek nem szerzett örömet. Isten ezt az ítéletet gonosznak nevezte.  

Van egy példa az Újszövetségben, amikor a zsidók, miután látták azokat a csodálatos 
gyógyulásokat, amelyeket Jézus tett, azzal vádolták İt, hogy a sátán erejével gyógyít. Ma is 
találkozhatsz ilyen gondolatokkal. Ma is mondják az emberek, hogy a sátán ereje gyógyít. 
Jézus az egyedüli gyógyító! Az ördög az okozója a betegségeknek! A gyógyulás tényét nem 
tagadják Magyarországon - mint ahogy a zsidók itt az elızı példában nem tudták tagadni, 
hogy a gyógyulás megtörtént.  

Nézzük meg, hogyan vádolták Jézust a zsidók, és Jézus hogyan válaszolt:   
 
Máté 12: 24-28 
24. A farizeusok pedig ezt hallván, mondának: Nem őzi ki az ördögöket, hanemha 

Belzebubbal, az ördögök fejedelmével. 25. Jézus pedig, tudva az ı gondolataikat, monda 
nékik: Minden ország, amely magával meghasonlik, elpusztul; és egy város vagy háznép 
sem állhat meg, amely meghasonlik magával. 26. Ha pedig a sátán a sátánt őzi ki, 
önmagával hasonlott meg; mimódon állhat meg tehát az ı országa? 27. És ha én 
Belzebub által őzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok ki által őzik ki? Azért õk maguk 
lesznek a ti bíráitok. 28. Ha pedig én Istennek Szelleme által őzöm ki az ördögöket, 
akkor kétség nélkül elérkezett hozzátok az Isten királysága. 

 
A zsidók azzal vádolják Jézust, hogy İ az ördögök fejedelmével őzi ki a betegségeket, az 

ördögöket. Ma is találkozom olyan vallásos emberekkel, akik ugyanezt mondják. Vannak 
olyan vallásos emberek, akik nem veszik jó néven, hogyha valaki meggyógyul a 
betegségébıl. Ismerek olyanokat is, akik ez által elvesztették a kapott gyógyulásukat.  

John Austin, az Egyesült Államok egy nagy szolgálója mesél egy nyomorékról, aki 
egyszer meggyógyult, de az a gyülekezet, ahová tartozott nem hitt a gyógyulásban. A 
következı nap, miután ez a nyomorék meggyógyult, a pásztor látogatta ıt meg, és ez a volt 
nyomorék ember saját maga tudta beengedni a pásztort. Utána leültek beszélgetni. A pásztor 
elmondta neki, hogy jobb lett volna, ha meg sem gyógyul, minthogy az ördög erejével 
gyógyult meg. A mi gyülekezetünk nem hisz ebben a gyógyulásban - mondta. Amikor a 
pásztor befejezte a beszélgetést, akkor saját maga kellett, hogy kiengedje magát, mert az 
ember újra teljesen lebénult.  
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Szükség van tehát, hogy az elménket, a gondolkodásunkat megújítsuk Isten Igéjével.  
Sokszor a keresztények olyan dolgokat hisznek, amelyek ıket fogságban, kötöttségekben 

tartják. Jézus Krisztust is azzal vádolták, hogy az ördög erejével gyógyít, Jézus pedig mondja, 
hogy egy ország meghasonlik, ha saját maga ellen támad. Ha Isten szerezné a betegségeket 
ránk, és Tıle lenne a betegség, akkor az İ királysága sem állhatna meg, hiszen İ gyógyítja a 
betegeket. Mindenki tudja, hogy nincsenek betegségek a mennyországban. Isten királysága 
örökké megmarad, az ördög királysága pedig már megbukott - és azok az emberek, akik az ı 
hazugságaira hallgatnak, szintén el fognak bukni.  

Van egy nagyon fontos Ige itt, amely azt fogja mutatni nektek, hogy Istenben nincsen 
semmiféle gonoszság. 

 
Jakab 1:12-17 
12. Áldott ember az, aki a kísértésben kitart; mert minekutána megpróbáltatott, 

elveszi az életnek koronáját, amit az Úr ígért az İt szeretıknek. 13. Senki se mondja, 
mikor kísértetik: Az Istent ıl kísértetem: mert az Isten gonoszsággal nem kísérthetı, İ 
maga pedig senkit sem kísért. 14. Hanem mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a 
tulajdon kívánsága. 15. Azután a kívánság megfoganván, bőnt szül; a bőn pedig 
teljességre jutván halált nemz. 16. Ne tévelyegjetek szeretett atyámfiai! 17. Minden jó 
adomány és minden tökéletes ajándék felülrıl való, és a világosságok Atyjától száll alá, 
akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka.  

 
Nincs a változásnak árnyéka sem meg Istennél, ami a jót gonosszá változtatná! 
 
Jakab 1:13 
13. Senki se mondja, mikor kísértetik: Az Istentıl kísértetem: mert az Isten 

gonoszsággal nem kísérthetı, İ maga pedig senkit sem kísért. 
 
Ha Isten teremtené a gonoszságot, akkor İ lenne az, aki megkísért minden embert itt a 

földön a gonoszsággal. Mert a sötétség gonoszságot is jelent. A sötétség a fény hiánya. A 
gonoszság az igazság hiánya.  

A betegség nem áldás Istentıl. Mindenki tudja ezt igazán a szíve legmélyén. Még azok is, 
akiknek helytelen és rossz elképzelésük van Istenrıl - mert amikor megbetegszenek, 
elmennek az orvoshoz, mert tudják, hogy a betegség az nem jó, és ık is szeretnének 
meggyógyulni. Ha igazából úgy hinnék, hogy a betegség jó - mint ahogy prédikálják és 
tanítják -, akkor nem mennének sem az orvoshoz, sem a kórházba, amikor megbetegszenek. 
Úgyhogy mindenki tudja a szívében, hogy a betegség, a fájdalom és a gyengeség nem jó.  

A Biblia azt tanítja, hogy Jézus mindenkit meggyógyított, akik az ördög elnyomása alatt 
voltak, és az, amit Jézus szolgálatában láthattok - hogy gyógyítja a betegségeket -, azt a 
munkát az Atya végezte İbenne.  

Tudjátok, hogy azt tanítja a Biblia, hogy Jézus Krisztus azért jött, hogy az ördög munkáit 
lerontsa? 

 
1János 3:8b   
… Azért jelent meg az Istennek Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. 
 
Isten nem a gonoszságnak a szerzıje! Istennek nem áll módjában jelenleg az ördög 

gonoszságait és munkáit leállítani, mert a földet Ádámnak adta, Ádám pedig kiadta a kezébıl 
az ördögnek - mert Ádám felségárulást követett el, az ördög cselvetésére. Istennek egy 
szövetséget kellett kötnie egy emberrel - ez az ember Ábrahám volt. Istennek le kellett 
ellenıriznie ezt a szövetséget, és miután ebben a szövetségben Ábrahám engedelmes volt, 
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utána Neki is lehetısége volt, hogy az İ Fiát hozza el értünk. Így tudott minket Jézus 
megváltani. Visszavásárolt minket. Megváltott minket a törvény átka alól.  

Ezeket az igazságokat fel fogjuk fedni az Ige alapján. Itt csak alapokat fektetünk le. Ez 
nagyon fontos a gyógyulásnál, és ahhoz, hogy a gyógyulásunkat meg tudjuk tartani. Ez a 
megértés nagyon fontos, mert nem test és vér ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a 
sötétség fejedelmei ellen.  

A Biblia azt tanítja: öltözzétek fel Isten teljes fegyverzetét. Ez a fegyverzet a te számodra 
van, hogy saját magadat meg tudd védeni, hogy megállhass Istennél az ördög támadásaival 
szemben. Nem azért kell felölteni Isten fegyverzetét, hogy Istennel kerülj harcba.  

Ezek az Igék fogják meghozni a megértést. 
Jézus Krisztusban Isten mindent megszerzett a mi számunkra. Ahhoz, hogy ez a hit 

létrejöjjön a szívedben, az szükséges, hogy megismerd, mi az, amit Jézus tett érted.  
Ha megkapod ezt az ismeretet, akkor lesz hited Jézus Nevében, és képes leszel arra, hogy 

helyes döntéseket hozz, és ne Istent vádold és okold a problémáidért.  
Szeretnénk, ha ezek a tanítások segítségedre lennének!  
Ez az elsı lépés a gyógyulás útján - hogy ezt megértsd: a legfontosabb dolog, hogy 

megértsd, honnan jönnek a betegségek, és ez a tanítás errıl szól! A betegségek nem Istentıl 
jönnek, mert Istennél a mennyországban nincsenek betegségek! Nincs a mennyországban 
betegség! Ennek a világnak az istene az ördög. Ezt tanítja a Bibliában Pál.  Ezért kell a 
hitünket használni. Ezért kell megtanulnunk imádkozni. Mert mi nem az ördöghöz tartozunk, 
mi az Úr Jézus Krisztushoz tartozunk. Jézus Krisztus visszavásárolt minket. Nem vagyunk a 
törvény alatt. Ezért nem szabad elfogadnunk a betegségeket, vagy a szegénységet, vagy 
bármilyen más kötöttséget.  

A szeretet törvénye alatt vagyunk, mert Jézus betöltötte a törvényt, és most csak az a 
dolgunk, hogy ebben a szeretetben járjunk, hogy felnövekedjünk az Úr Jézusban. Hogy hitrıl-
hitre növekedhessünk, hogy az İ képére és hasonlatosságára legyünk egyre inkább 
hasonlóak. Megkaptuk az İ örök életét.  

Ezek az elsı lépések nagyon fontosak a számodra!  
Nézzük meg az Újszövetségben Jézus Krisztus életét, hogy hogyan szolgált a földön, és 

emlékezzetek: ahogy İt nézzük, ahogy İ az Atyának az akaratát cselekedte, ezeket a 
cselekedeteket az Atya cselekedte Jézus Krisztusban.  

Ezt a fajta gondolkodásmódot kell most megértened! Ne próbáld elkülöníteni a Mennyei 
Atyát Jézus Krisztustól!  

A Biblia azt tanítja, hogy Isten a Szeretet.  
 
Márk 4:36-39 
36. Elbocsátván azért a sokaságot, elvitték İt, úgy amint a hajóban volt; de más 

hajók is voltak vele. 37. Akkor nagy szélvihar támadt, a hullámok pedig becsapnak vala 
a hajóba, annyira, hogy már-már megtelék. 38. İ pedig a hajó hátulsó részében a 
fejaljon aluszik vala. És fölkelték İt, és mondának néki: Mester, nem törıdsz vele, hogy 
elveszünk? 39. És felkelvén megdorgálá a szelet, és monda a tengernek: Hallgass, némulj 
el! És elállt a szél, és lett nagy csendesség. 

 
Ebben a részben olvashatunk arról, amikor Jézus Krisztus a Galileai tengeren átkelt a 

tanítványaival, és egy hatalmas szélvihar kerekedett, és a tanítványok félelemben, rettegésben 
felébresztik Jézust, hogy: nem törıdsz vele, hogy elveszünk? Mi volt Isten akarata ebben a 
helyzetben? Hogy ezt megtudjuk, nézzük meg, Jézus hogy cselekszik.  

Jézus megszidta ezt a vihart, és megparancsolta, hogy elhallgasson, elnémuljon - és a szél 
elállt. Amikor Jézus megdorgálta a vihart, nem azt a munkát dorgálta meg, amit Isten tett 
volna, hiszen Isten akaratát cselekedte, és az ördög munkáját dorgálta meg.  
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Most nézzük meg Jézus cselekedetein keresztül az Atya akaratát a betegségekkel 
kapcsolatban. Egyetlen egyszer sem található meg az az Újszövetségben, hogy Jézus valakit 
elküldött volna, és hagyta volna betegen.  

Egyszer leprás jött Jézushoz, és azt mondta Jézusnak: hogyha te akarsz, te 
meggyógyíthatsz engem! Jézus nem azt válaszolta, hogy tudod, Isten olyan nagy, titokzatos 
utakon cselekszik, és ezt úgysem tudod te megérteni, hogy Isten ezzel a betegséggel mit akar 
benned munkálni. Istennek biztos célja van ezzel a betegséggel a te életedben, úgyhogy csak 
legyél türelmes és viselkedjél rendesen!  

Jézus nem azt mondta, hogy Isten annyira szeret téged, hogy ezt a betegséget küldte rád, 
hogy ezáltal mély szellemi igazságokat tanítson meg neked, és ha majd megtanultad azt a 
leckét, akkor talán majd Isten meggyógyít - ha az az İ akarata.  

Jézus nem ezt mondta! Jézus soha ilyet nem tanított! Senkinek nincs joga így beszélnie 
Jézus nevében! Amikor a leprás megkérte Jézust, hogy gyógyítsa ıt meg, Jézus annyit 
mondott: igen, akarom, tisztulj meg! Ez az állítása Jézusnak egyszer és mindenkorra tisztázza 
velünk, hogy mi Isten akarata a betegséggel kapcsolatban.  

 
Máté 8:2-3 
2. És ímé, eljövén egy bélpoklos, leborult elıtte, mondván: Uram, ha akarod, 

megtisztíthatsz engem. 3. És kinyújtván kezét, megilleté ıt Jézus, mondván: Akarom, 
tisztulj meg. És azonnal eltisztult annak poklossága. 

 
Jézus Krisztus Isten akarata mőködésben. Jézus soha semmit nem tett, ami nem az Atya 

akarata lett volna. Amikor meggyógyította a leprást, akkor Isten akaratát cselekedte.  
Van egy másik beszámoló a Bibliában, amikor Jézus egy olyan asszonyt gyógyít meg, 

akin a betegség szelleme van. Nézzük meg ezt az Igét. 
 
Lukács 13:11-16 
11. És ímé, volt ott egy asszony, akiben betegségnek szelleme volt tizennyolc 

esztendıtıl fogva; és meg volt görbedve, és nem tudott teljesen felegyenesedni. 12. És 
mikor azt látta Jézus, elıszólítá, és monda néki: Asszony, feloldattál a te betegségedbıl! 
13. És reáveté kezeit; és azonnal felegyenesedett, és dicsıítette az Istent. 14. Felelvén 
pedig a zsinagógafı, haragudva, hogy szombatnapon gyógyított Jézus, mondta a 
sokaságnak: Hat nap van, amelyen munkálkodni kell; azokon jöjjetek azért és 
gyógyíttassátok magatokat, és ne szombatnapon. 15. Felele azért néki az Úr, és monda: 
Képmutató, szombatnapon nem oldja-é el mindenitek az ı ökrét vagy szamarát a 
jászoltól, és nem viszi-é itatni? 16. Hát ezt, az Ábrahám leányát, kit a sátán megkötözött 
ímé, tizennyolc esztendeje, nem kellett-é feloldani e kötélbıl szombatnapon? 

 
Mit mond Jézus, ki tartotta megkötözve ezt az asszonyt? A sátán. Itt a 16-os versben 

olvashatjuk: „Hát ezt az Ábrahám leányát, kit a sátán megkötözött…”  Emlékezzetek, amikor 
az elsı Igével kezdtük: Jézus azt tanította, hogy aki látott engem, az látta az Atyát. 

 
János 14:9 
9. Monda néki Jézus: Annyi idı óta veletek vagyok, és mégsem ismertél meg engem, 

Fülöp? Aki engem látott, látta az Atyát; mimódon mondod azért te: Mutasd meg 
nékünk az Atyát? 

 
Ahogy tanulmányoztam Jézus Krisztus gyógyításait, ez az Ige teszi számomra 

egyértelmővé, hogy az az állítás, miszerint a betegség az Atyától származna - az teljesen 
hamis állítás. Jézus Krisztus, mikor elbúcsúzik tanítványaitól, mielıtt a mennyországba 
vitetett volna, tanítja a tanítványainak, hogy Isten akarata a gyógyulás. 
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Márk 16:15, 17-18 
15. És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az Evangéliumot minden 

teremtésnek. 17. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben 
ördögöket őznek; új nyelveken szólnak. 18. Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost 
isznak, meg nem árt nékik: betegekre vetik kezeiket, és azok meggyógyulnak. 

 
Jézus Krisztus a gyülekezetét kiküldi a világba, hogy szolgáljanak, pontosan úgy, ahogy İ 

szolgált: prédikáljátok az evangéliumot, az örömhírt, és gyógyítsátok a betegeket! Ezt hívják a 
nagy küldetésnek.  

Jézus Krisztus az Atya akaratát fejezte ki.  
Isten nem küld az ı embereire betegséget, Isten meg akarja szabadítani ıket a betegségek 

alól. Amikor valaki ezt megteszi, akkor jönnek olyan keresztények, akik azt tanítják, hogy ez 
az ördög, aki gyógyít - mert soha nem láttak ilyet.  

Amikor az emberek megpróbálják kitalálni, kiokoskodni, hogy honnan származnak a 
betegségek, sokszor azért olyan zavartak a gondolataik, mert nem vették maguknak az idıt és 
a fáradságot, hogy megnézzék, mit mond a Biblia errıl. Ahelyett, hogy megtanulnák, mit tanít 
a Biblia errıl a témáról, elfogadják, amit általában hallanak a világban, vagy más szolgálókat 
hallgatnak meg. Meghallgatják, mit tanítnak a gyülekezetben, de amit meghallgatnak, azt nem 
ellenırzik le az Ige alapján, az Ige tükrében, hogy az valóban igazság-e.  

Tudjátok, Isten megválaszolja az imádságokat. Bármit, amit kértek az imádságaitokban, 
higgyétek, hogy mindazt megkapjátok – tanítja Jézus. A hit imája mőködik! A hit imáján 
keresztül gyógyultál meg a rákbetegségbıl, vagy bárki más, aki meggyógyult.  

De annál többre van szükséged, mint egy pillanatnyi betekintésre az Igébe a gyógyulásról. 
Elıször is meg kell tanulnod, hogy honnan származnak a betegségek.  

Amikor én kezdtem ismerkedni az Igével, én sem tudtam, hogy Jézus sebeiben 
meggyógyultam. Én sem tudtam, hogy a sátán a szerzıje a betegségeknek.  

Amíg az ember ezt nem tudja, addig ıt a félelem gyötri, hogy esetleg újra beteg lesz, és 
még rosszabb állapotba kerül.  

Ahogy megkérdezzük az embereket, akik visszajönnek a gyógyító alkalmakra, 
legtöbbször az elsı alkalomnál meggyógyulnak. De mikor visszajöttök, meg kell tanulnotok, 
hogy honnan származnak a betegségeitek, és hogy van hatalmatok Jézus Nevében! Mert amíg 
ezektıl a félelmektıl nem szabadultok meg, addig ezek a félelmek benneteket követnek és 
tönkre tesznek. De ha megismeritek, hogy honnan származnak a betegségek, akkor ezeket a 
félelmeket el tudjátok parancsolni. Megdorgálni és elparancsolni Jézus Nevében.  

Amikor az ember megérti, hogy az ördög a betegségei forrása, akkor eljutunk oda, hogy 
megértjük, hogy megvan a legális jogunk arra, hogy használjuk Jézus Krisztus Nevét az 
imáinkban.  

Azt is meg kell értenünk, hogy amikor Isten teremtette a világot, az eredeti formájában, az 
tökéletes volt. Amikor Isten az embert teremtette, akkor nem beteg embernek teremtette. Isten 
látta, hogy mindaz, amit teremtett, jó.  

Tehát Isten nem a teremtıje a betegségeinknek! Az ember addig soha nem volt beteg, 
amíg nem hallgatott az ördög hangjára. Isten azt mondta, hogy neked adom a hatalmat a 
kezeimnek minden munkája felett. Más szóval azt mondta Ádámnak Isten: neked adom a 
hatalmat a föld felett.  

Ádámnak tehát megvolt a legális joga, jogosultsága, de nem az erkölcsi jogosultsága, 
hogy átadja ezt a hatalmat az ördögnek. Pedig pontosan ez az, ami történt. Amikor Ádám 
engedetlen volt Istennek, felségárulást követett el, és az ördög vált ennek a világnak az 
istenévé - elolvastuk ezt a 2Korintus 4:4-ben - és akkor esett az ember az ördög kötelékébe, a 
betegségekbe. Akkor vált a betegség az átok részévé.  
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A pokolból jött és származott a betegség, nem a mennyországból! A sátántól származik a 
betegség, és nem Istentıl!  

Ha megnézzük Jézus Krisztus földi szolgálatát, folyamatosan gyógyítja a betegeket, és 
pusztítja és rombolja a sátán uralmát.  

Neked meg van a hatalmad Jézus Krisztus Nevében ugyanerre. Követelheted az Atya 
tökéletes akaratát az életedben, a tökéletes és teljes gyógyulást a saját magad és mások 
életében. Járhatsz abban a tökéletes üdvösségben és megváltásban, amit az Atya Jézus 
Krisztusban szerzett neked.  

Nem cselekedetekbıl kaptad. Ez nem cselekedetekbıl származik, mert kegyelembıl 
tartattatok meg, hit által, és ez nem tıletek van, nem cselekedetekbıl van, Isten ajándéka ez.  

„Mert Isten úgy szerette a világot, hogy az egyszülött Fiát adta, mindazon, aki hiszen 
İbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”  

Ezért nagyon nehéz dolog az emberek számra, hogy ezt megértsék. Úgy érzik, hogy ık 
nem elég jók ehhez: „Én egy bőnös ember vagyok.”  

Tudjuk ezt mindannyian, de amikor elfogadjuk Jézus Krisztus, mint Urunkat és 
Megváltónkat a szívünkben, akkor az İ alkotásává váltunk - és Istennek nincs rossz és hibás 
alkotása! Amit mi elfogadunk, azt ajándékként kapjuk, Tıle. Az üdvösség az ajándék, a 
gyógyulás az ajándék! Mert a munka teljes, amit végzett értünk!  

A Biblia azt tanítja, hogy Jézus Krisztus megfizetett az İ csodálatos, drága, értékes 
vérével értünk. Te Istennek gyermekévé váltál Jézus Krisztus vérén keresztül. Amikor 
elfogadod Jézus Krisztus tettét, cselekedetét, akkor azt nem kiérdemelted. 2000 évvel ezelıtt 
megkaptad! Nekünk hitünknek kell lenni abban, amit İ megtett értünk. Szívvel hiszünk az 
igazságra, szájjal teszünk vallást az üdvösségre. Ezekre a dolgokra a szívünkkel kell hinnünk.  

Nem az a kérdés, hogy bárki is érdemes-e erre. Az ember saját cselekedetei Isten 
szemében olyanok, mint a szennyes ruha. Isten nem tekinti a mi saját cselekedeteinket. 
Legtöbb ilyen cselekedet amúgy is csak a büszkeségbıl származik.  

Amit Isten tekint, hogy az ember elfogadja-e azt a munkát, amit Jézus végzett értünk - és 
ez egy ajándék. Nem tudod kiérdemelni. Szeretetbıl kaptad.  

Úgyis próbálom ezt elmagyarázni az embereknek, hogy ez olyan, mint mikor virágot 
kapsz ajándékba. Amikor virágot kapsz, akkor nem dolgoztál meg azért a virágért, szeretetbıl 
adják azt a virágot neked! Amikor a nagymamádnak, vagy anyukádnak virágot adsz 
ajándékba, azért adod azt a virágot, mert szereteted ıket, nem azért, mert olyan keményen 
dolgoztak, hogy kiérdemelték a szeretetedet. Semmi köze hozzá!  

Isten Jézus Krisztust, az Egyszülött Fiát azért adta, mert szeretett minket - és hogy 
elfogadd ezt a virágot, hogy elfogadd az ajándékot, az annyit tesz, mint elfogadni annak az 
illetınek a szeretetét. Még akkor is, ha úgy érzed, hogy nem voltál igazán jó ehhez, nem 
érdemelted ki, akkor sem utasíthatod el, mert az azt jelenti, hogy elutasítod az illetı szeretetét.  

Az igazság az, hogy Isten munkája teljes. Jézus munkája teljes. Jézus az Atya jobbjára 
magasztaltatott fel. Felmagasztaltatott! Az İ Neve felmagasztaltatott! Ennek 
eredményeképpen az összes dolog, ami hátra maradt, az annyi, hogy neked el kell hinned, 
amit İ tett érted. Addig nem lehet hited, amíg meg nem érted, mi az, amit İ tett érted.  

Ahogy olvasod és tanulmányozod az Igét, és megkapod a megértést, és azt a fényességet - 
a Biblia azt tanítja, hogy az Ige megértése fényességet hoz az életünkbe –, akkor már a hit ott 
van. Hogyha azt megérted a szívedben, hogy te Jézus Krisztus sebeiben meggyógyultál.  

Ezt fogjuk a következı tanításban elmagyarázni, hogy mi az, amit İ tett értünk, hogy İ 
elvitte a betegségeinket, elhordozta a fájdalmainkat az İ saját testén.  

Ahogy ezen elgondolkodsz - a hitünk az Ige hallásából és újrahallásából származik -, úgy 
fog a vakság elhagyni téged, úgy fog a cukorbetegséged megszőnni, ahogy megállsz Jézus 
Krisztus Nevében lévı hatalommal. A fájdalmaid fognak elmúlni a testedbıl. Az a hit fogja 
hozni, ami Jézus Krisztus Nevében kell, hogy legyen. Mert szívvel hiszünk az igazságra.  

Van egy nagyon-nagyon szép Ige a Bibliában: 
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2Korintus 5:21 
21. Mert azt, aki bőnt nem ismert, bőnné tette értünk, hogy mi Isten igazságává 

tétessünk Õbenne. 
 
Isten Jézust bőnné tette értünk, azt, aki bőnt nem ismert - mert İ tökéletes volt - hogy mi 

Isten igazsága lehessünk İbenne. Vagyis, hogy megigazulhassunk Isten elıtt. Mi abból az 
egy okból vagyunk igazak Isten elıtt. Nem abból, amit mi tettünk - az, amit mi teszünk, az 
egyáltalán nem teszik Istennek. Abban nem tudunk Istennek tetszeni, hogyha törvényeket 
tartunk meg, amelyeket emberek, vagy gyülekezetek hoznak létre. Istennek csak akkor tetszel, 
ha elfogadod, amit Jézus tett érted. Jézus Krisztus vére vásárolt minket vissza, vagyis Isten 
szemében megigazultunk azért, amit Jézus tett.  

Jézust megelızıen egyetlen ember sem tudott Isten szemében megigazulni. A zsidóknak 
minden évben a bőneikért bőnáldozatot kellett bemutatni, hogy a bőneiket elfedezhessék. 
Jézus volt Isten Báránya, és İ megtisztított minket. Itt a 17. versben olvashatjuk: 

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

minden. 
 
Minden Istentıl lett.  
 
2Korintus 5:18 
18. Mindez, pedig az Istentıl van, aki minket megbékéltetett magával a Jézus 

Krisztus által, és aki nékünk adta a békéltetés szolgálatát; 
 
Tudod, Isten szeretné, ha te azt megismernéd, mert ezt magadtól nem tudtad volna. És 

amikor beléd nevelik azt, hogy a szenvedés jó, és hogy én nem vagyok elég jó arra, hogy 
engem Isten meggyógyítson, de a 19. versben hallgasd meg, mit szeretne Isten, hogy te tudjad: 

 
2Korintus 5:19 
19. Minthogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem 

tulajdonítván nékik az ı bőneiket, és reánk bízta a békéltetésnek Igéjét. 
 
Emlékezzetek: Jézus azt mondta, hogy az Atya, aki bennem van, az végzi e dolgokat. Isten 

Jézus Krisztusban volt, és Isten Jézus Krisztusban kiengesztelıdött az egész világgal. Nem 
tulajdonítja be nekünk a bőneinket - és ez az, amit ránk bízott, hogy ezt hirdessük.  

Mi vagyunk Jézus Krisztus küldöttei, hogy ezt az örömhírt hirdessük. Ez az az örömhír, 
hogy megigazultál Isten elıtt, azért, amit Jézus tett. Az İ halála és feltámadása. Nincs más 
okod rá, hogy megigazultál - az İ véráldozata hozta meg. Ezért mi szeretjük İt, és dicsıítjük 
İt és elfogadjuk ezt a szeretetet.  

Pontosan úgy, mint ahogy virágot fogadsz el valakitıl.  Nem utasítod vissza ezeket a 
virágokat: „Ó, én nem vagyok elég jó ahhoz, hogy elfogadjam! Nem érdemlem meg ezt a 
virágot! Nem vagyok érdemes rá.” Nem így kell feltenni a kérdést! Elfogadod a virágot, azért, 
mert szeretetbıl adják, és megköszönöd az ı szeretetüket.  

És mi megköszönjük Istennek a szeretetét, amit irányunkba küldött!  
Természetesen nem akarjuk, hogy az történjen velünk, amit kiérdemeltünk, mert 

magunktól a halált érdemeltük volna ki. De ezt az ajándékot elfogadjuk. Isten annyira szertett 
minket, annyira irgalmas volt velünk, hogy az İ egyszülött Fiát adta értünk, hogy mi 
megigazulhassunk. Ez egy ajándék, és köszönjük ezt az ajándékot! Megköszönjük az Atyának 
ezt a csodálatos ajándékot!  
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Dicsıítünk és áldunk Téged, drága Jézusunk!  
Senki nem tudta volna kiérdemelni ezt az ajándékot. Isten mindig is egy családot szertett 

volna maga körül, és ti az İ alkotása vagytok. Addig nem tudtok azzá válni, amivé Isten 
szeretne benneteket, amíg fel nem növekedtek az İ Igéjében. Ahhoz, hogy gyızedelmesekké 
válhassunk ebben a világban, meg kell újítani az elménket, a gondolatainkat az Isten Igéje 
által, és ezt az ismeretet, ezt a hitet az Ige hallásából lehet megszerezni. A szellemi növekedés 
- folyamat.  

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

hogy azon növekedjetek; 
 
Ez a tudás békességet hoz.  
 
2Péter 1:1-4 
1. Simon Péter, Jézus Krisztus szolgája és apostola, azoknak, akik velünk egyenlı 

drága hitet nyertek a mi Istenünk, és Üdvözítınk: Jézus Krisztus megigazítása által, 2. 
Kegyelem és békesség adassék néktek bıségesen az Istennek és Jézusnak, a mi 
Urunknak megismerése által. 3. Mivelhogy az İ isteni ereje mindennel megajándékozott 
minket, ami az életre és istenfélelemre való; az İ megismerése által, aki minket a saját 
dicsıségével és hatalmával elhívott, 4. Amely által a megígért igen nagy és becses 
áldásokkal ajándékozott meg bennünket; hogy azok által isteni természet részeseivé 
legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van e világon. 

 
Amikor ezt megismered, ez békét hoz az életedbe. Az ismeret, Jézus megismerése 

békességet hoz az életedbe. Nem félelmet és remegést és aggodalmakat, hanem békességet. 
Békességet! 

 
János 14:27 
24. Aki nem szeret engem, nem tartja meg az én beszédeimet: és az a beszéd, amelyet 

hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki küldött engem. 
 
Látjátok, hogy Péter mirıl beszél - hogy az Úrtól kapjátok ezt a békességet. Péter azt is 

tanítja, hogy van egy ellenségetek, az ördög. 
 
1Péter 5:8-9 
8. Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító 

oroszlán szerte jár, keresve, kit nyeljen el: 9. Akinek álljatok ellen, erısek lévén a 
hitben, tudva, hogy a világban lévı atyafiságotokon ugyanazok a szenvedések telnek be. 

 
Látjátok, nem Isten az ellenségetek. Péter azt mondja, a ti ellenségetek, akinek álljatok 

ellen, erısek lévén a hitben. İ az, aki a betegségeket hozza az életedbe.  
Hogy hited legyen, hogy békességed legyen, hogy kegyelmet kapjál - ezt a Bibliából 

kapod. Ez hozza ezt a békességet, ezt a megértést. Olyan békességet kapsz, amit a világ nem 
tud megadni, mert fogod tudni a szívedben, hogy Jézus sebeiben meggyógyultál.  

Fogod tudni, ki az ellenséged, és megtanulod, hogy van hatalmad az ellenség felett. 
Megtanulod, hogy Isten családjához tartozol. Megtanulod, hogy Jézus Krisztus vásárolt 
vissza, és hogy Jézus Neve hozzád tartozik. Nem azért, mert te megérdemelted volna.  


