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ALAPTANÍTÁSOK 
Gyógyulás 2. – Jézus megváltása 

 
Máté 8:17 „Beteljesedjék, amit Ésaiás próféta mondott, így szólván: Pedig 

betegségeinket İ viselte, és fájdalmainkat hordozá” 
Ez az Ige idézet az Ószövetségbıl, Ézsaiás 53:4-5 versekbıl: 
Ézsaiás 53:4-5 „Pedig betegségeinket İ viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt 

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

Isten a betegségeink és fájdalmaink okát, eredetét a Messiásra helyezi. Ahogy a fiatal 
keresztényeink hallgatják a Bibliának ezt a részét, Ézsaiás könyvének 53. fejezete a Messiásról 
jövendöl. Ez az, amit a Messiásnak be kellett tölteni.  

Ha még a keresztnél ott is lettél volna, akkor sem láthattad volna, hogy valójában mi történik 
Jézus Krisztus kereszthalálakor.  

Jézus kereszthalála elıtt 600 évvel kapta Ézsaiás ezt a próféciát. Ott, Betlehemben kellett 
születnie a Messiásnak, szőztıl kellett születnie - mindez meg lett jövendölve a Messiásról –, és 
a Messiásnak el kellett vinnie a bőneinket, a fájdalmainkat és a betegségeinket.  

Ha Jézus a Messiás, akkor ezt meg kellett tennie, vagy különben nem lehetne a Messiás. De 
Jézus maga a Messiás, İ a Krisztus. Azért, mert betöltötte mindazokat a próféciákat, amelyek 
Róla jövendöltek: Betlehemben született, szőztıl született, elvitte a betegségeinket, a 
fájdalmainkat és a bőneinket.  

Legtöbbször az emberek betegségeik miatt jönnek el hozzánk, és ezért ahhoz, hogy 
meggyógyuljunk, arra van szükség, hogy a gondolatainkat egy vonalba hozzuk Isten Igéjével. 
Vagyis meg kell változnunk, és utána a hitünk is igaz lesz, és amikor igaz módon hiszünk, akkor 
helyes lesz az is, amit kimondunk, amit szólunk, és amirıl bizonyságot teszünk. Akkor a 
tanúbizonyság tételünk pontosan úgy fog szólni, ahogy Isten Igéje szól, és akkor leszünk 
sikeresek, akkor fog megváltozni az életünk.  

Mindig meg lehet azt mondani, hogyha az illetı helyesen hisz, mert a szájára kell csak 
figyelni, hogy mit mond. Ha a megvallásai hibásak, ha a bizonyságtétele hibás, akkor az ı hite a 
szívében, az is hibás. Ha hibás a hite, vagyis helytelen a hite, akkor helytelen a gondolkodása is.  

Ez azért van így, mert az elméjét még nem újította meg Isten Igéje alapján.  
Tehát mindez a három nagyon fontos: amit hiszünk a szívünkben, amirıl gondolkodunk, és 

amit kimondunk. Ez a három együtt jár.  
Isten azért adta az Igéjét, hogy a gondolkodásmódunkat helyre tudjuk igazítani. Meg tudunk 

tehát tanulni Isten Igéjének a vonalában gondolkodni.  
Meg kell tanulnunk helyesen gondolkodni, hinni és beszélni.  
Ez pedig, amit Isten tett értünk a megváltási tervében, 5 részre osztható: 
Az elsı dolog: Jézus maga a Megváltó. İ visszavásárolt minket, a vérével fizetett értünk.  
A második dolog, amit meg kell tanulnunk, hogy mi az, amit Isten tett értünk a 

szellemünkben, az Igéjén keresztül: az Igéjén keresztül a szellemünkben újra teremtett minket, 
új teremtmények vagyunk Krisztusban.  

A harmadik dolog, amit meg kell tanulni, hogy mik vagyunk mi Isten szemében Jézus 
Krisztusban.  

A negyedik dolog, amit meg kell tanulnunk, mi az, amit Jézus jelenleg munkál értünk az 
Atya jobbján. Jézus könyörög érettünk a mai napon az Atyánál.  

Az ötödik pont: mi az, amit Isten véghez tud vinni rajtunk keresztül. Mi az, amit Isten Igéje 
tud végezni a mi ajkainkon keresztül.  

A megvallás bizonyságtétel arról, amit tudunk, és a megvallásaink hatalmat fognak adni 
vagy Istennek, vagy az ördögnek, hogy munkálkodjon az éltünk felett.  

A hibás megvallások mindig a hibáink és a kudarcaink megvallását teszik, és átadják a 
fennhatóságot a sátánnak az életünk felett. Ez jelenti azt, amikor csupán csak arról beszélsz, 
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hogy a sátán hogy tart téged vissza a sikerektıl, hogy hogyan tart téged kötésekben, hogyan tart 
téged a betegségben. Ez a legyızöttségnek a megvallása, és az ilyen fajta megvallások mindig 
csak az ördögöt dicsıítik.  

A megvallás tanúbizonyság tétel arról, ami körülvesz minket. Vagyis arról való 
bizonyságtétel, amit tudunk. A megvallás megerısítése annak, amit hiszünk.  

A keresztényeknek minden nap meg kellene vallaniuk, hogy: Jézus az én Uram - és egy idı 
után úgy érezné magát, mint egy keresztény.  

Sajnos legtöbbször a megvallásaink elismerik a kudarcainkat, és ezáltal az ördögöt dicsıítik, 
ahelyett, hogy Isten Igéjét vallanák meg az adott témáról.  

Ha Isten Igéjét vesszük a szánkra, hogy İ mit tett értünk, akkor Istent dicsıítjük. Amikor 
csak arról beszélünk, hogy mi az, amit az ördög munkálkodik, és soroljuk hosszan a 
kudarcainkat és a veszteségeinket, akkor az ördögöt dicsıítjük. Ha a sátán képességeit soroljuk, 
hogy hogyan tud minket távol tartani a sikertıl, akkor átadjuk ez által a sátánnak az uralmat a 
saját életünk felett.  

Ezért a szánkkal adjuk az uralmat át vagy Istennek, vagy a sátánnak az életünk felett.  
Lehetséges, hogy a tudatlanságod által, de átadtad a hatalmat a sátánnak. Tudatlanul teszi a 

legtöbb ember, csak a negatívizmuson keresztül - de ennek ellenére ezt teszi.  
Amikor a sátánnak van uralma felettünk, akkor telve vagyunk félelmekkel. A szánk 

megvallásai hoztak minket ki a hit szilárd alapjairól. A szívünkben fölépülı hit a sátánnal 
szembesülı minden harcban és csatában gyızedelmessé tesz minket.  

Naponta kellene megvallást tenni arról, hogy ki az Atya a mi éltünkben, és mit kaptunk 
általa. Mi az, amit Jézus szolgál értünk az Atya jobbján, és mi az, amit a Szent Szellem végez 
bennünk. Ez fel fog építeni egy teljesen szilárd, pozitív hitéletet a szívedben.  

Azt is meg kell tanulnunk, hogy hogyan tekint ránk Isten.  
Ahogy visszalépünk az Ézsaiás 53-ra, és ahogy látjuk, hogy itt fájdalmakról és 

betegségekrıl ír az Ige - ezeket a fájdalmakat és betegségeket vette Jézus magára, és vitte el a 
testén.  

Olvassuk el még egyszer a 4. verset: 
Ézsaiás 53:4 „Pedig betegségeinket İ viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt 

hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentıl!” 
„Ostoroztatott, verettetett és kínoztatott Istentıl.”  Ezt tehát nem a római katonák tették vele. 

Isten Jézusra helyezte a betegségeink, fájdalmaink forrását, okát, és Jézus ezt elvitte.  
Ézsaiás 53:5 „És İ megsebesíttetett bőneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, 

békességünknek büntetése rajta van, és az İ sebeivel gyógyulánk meg.”  
Ezt az Igét Péter apostol is idézi az elsı levelében: 

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

Szeretnénk azt a tényt leszögezni, hogy a gyógyulás hozzánk tartozik, és hogy hogyan lehet 
megszerezni azt, amit Jézus Krisztus már legálisan nekünk adott.  

Azután abban is segíteni szeretnénk, hogy a megszerzett gyógyulásodat ne veszítsd el - 
hogyan lehet megtartani a gyógyulásodat.  

Nézzünk meg pár olyan dolgot, amely általában az embereket visszatartja attól, hogy el 
tudják fogadni a gyógyulásukat - tehát a legfontosabb dolgokat tekintjük át, amelyeket tudni kell 
a szent gyógyulásról.  

Tudjuk, hogy legtöbbetek számára ezek még újdonságként hatnak, hiszen nem régóta jártok, 
és szeretnétek segítséget kapni. Szeretnék, ha ezen szalagok hallgatásán keresztül megértést 
kapnátok, hogy el tudjátok fogadni azt, amit Jézus Krisztus megszerzett számotokra, amiért İ 
már fizetett. 

Az elsı dolog, amit szeretnék mondani, hogy Isten akarata az, hogy te meggyógyulj, mert a 
gyógyulás Isten megváltási tervében szerepel.  

Ezt mondja az Ige is: akinek a sebeivel gyógyultatok meg. Elvitte a bőneinket, elvitte a 
fájdalmainkat, elvitte a betegségeinket.  
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Ha kérdés van a szívedben Isten akaratáról, akkor ez akadályozza a gyógyító erı áramlását a 
testedben.  

Meg tudjuk-e kérdıjelezni Isten akaratát, az üdvösségünket tekintve? Nem. Elıször ezt a 
tényt kell leszögezni a szívünkben. Az vajon Isten akarata-e, hogy te üdvösséget nyerj? 
Természetesen Isten akarata az, hogy mindenki üdvözüljön, mert ez is az İ megváltási tervében 
szerepel.  

Péter írja a levelében, hogy: Isten akarata az, hogy senki el ne vesszen. Tehát akkor ez Isten 
akarata kell, hogy legyen. Isten Igéjében ezt tanítja. Ez volt az İ akarata. Nem csak a mi 
bőneinket helyezte Jézusra, hanem a mi betegségeinket és a fájdalmainkat is. Ezek a mondatok 
ezt tanítják a Bibliában. Ezek a héber, zsidó szavak ezt jelentik. El lehet olvasni Ézsaiás 
könyvének az egész 53. fejezetét.  

Miért kellett Jézusnak elvinnie a mi bőneinket? Hogy mi szabadok lehessünk. Azért kellett 
elvinnie a betegségeinket és a fájdalmainkat Jézusnak, hogy mi szabadok lehessünk a 
betegségektıl és a fájdalmaktól. 

Ennek ellenére keresztények - sokszor Szent Szellemmel betöltekezett keresztények - 
harcolnak ezzel a fajta igazsággal szemben. Ha valaki legyızötté válik, ezáltal nem képes arra, 
hogy elfogadja azt, ami jogilag hozzá tartozik - ha a te pásztorod azt tanítja, hogy a betegség 
hozzád tartozik, mert Istennek nincs akaratában az, hogy téged meggyógyítson.  

Az egyik reggel egy pásztor fölébredt, és egy nagy fehér fényességet látott az ágya szélén, és 
ez az illetı, aki megjelent az ágy szélén, azt mondta ebbıl a nagy fényességbıl, hogy: az nem 
Isten akarata, hogy meggyógyítson téged.  

Nézzük meg, mit mond a Biblia. Nézzük meg az Igében: mondja-e ezt valahol Isten, hogy İ 
nem akar minket meggyógyítani?  

Ahogy ezzel a pásztorral beszéltem, megkérdeztem tıle: tegyük föl, hogy valaki ebben a 
fehér fényességben megjelenik neked az ágyad szélén valamelyik reggel, és azt mondja neked, 
hogy: Istennek nem áll akaratában, hogy te üdvösséget nyerj.  Mit gondolnál, igaz lenne ez? 
Isten valóban nem akarja, hogy üdvözülj?  

A Biblia pont az ellenkezıjét tanítja! Istennek az akarata az, hogy senki el ne vesszen. A 
Biblia azt tanítja, „hogy Isten úgy szerette a világot, hogy az egyszülött Fiát adta, valaki hiszen 
ıbenne el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” 

Volt egy bibliaiskolai megtapasztalásom. Egy olyan Bibliaiskolába jártam, ahol 2000 
hallgató volt, és teljes idıben tanultunk. A délelıtt folyamán négy órát kellett hallgatnunk a 
bibliatanításokat. Volt ott egy fiatal lány, aki nagyon sokszor és nagyon gyakran sírt. 
Vasárnaponként pedig gyülekezeteket látogattunk, mindenki, amelyik gyülekezetbe akart, oda 
ment el, és – mondhatni - tapasztalatgyőjtés céljából is elmentünk különbözı fajta 
gyülekezetekbe. Az egyik alkalommal is egy gyülekezetbe indultunk, és üdvösségre szólították 
elı az embereket.  

Ez a lány, aki a Bibliaiskolába járt, elıre ment az oltárhoz üdvösségért - és tudjátok, mi 
nagyon híres Bibliaiskolába jártunk! Elmondta, hogy ı ennek és ennek a Bibliaiskolának a 
hallgatója. A pásztor majdnem leesett a lábáról, és az egész gyülekezet ott csodálkozott. Ez 
nagyon megszégyenítı volt ott mindannyiunk számára, hiszen ez egy keresztény, újjászületett 
lélek volt. De igazából nem tudom, mi volt a probléma - nem tudta elfogadni.  

Egy pár hétre rá behívták a Bibliaiskola tanácsa elé, ahol bibliaoktatók voltak együtt - tehát 
ezek voltak azok a vezetık, akik különbözı problémákkal foglalkoztak - és elıszólították ezt a 
lányt, és az Igét megkérdezték tıle. Megkérdezték tıle, hogy elfogadja-e Isten Igéjét? Elfogadja-
e az Ige alapján, hogy neki megvan a megváltása? Azt mondta, hogy nem, ı nem tudja 
elfogadni. Azt válaszolták neki, hogy akkor nem tudnak segíteni rajta, mert Isten Igéjét még az ı 
üdvösségével kapcsolatban sem tudta elfogadni, úgyhogy kirúgták a Bibliaiskolából, mert a 
Bibliaiskolában nem lehetett segítni rajta, mivel nem fogadta el Isten Igéjét. 

Ugyanez a helyzet ezzel a pásztorral. Hagyta, hogy külsı megtapasztalások uralják ıt, és 
megkérdıjelezte Isten akaratát.  
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Isten Igéje maga Isten akarata. Isten akarata az, hogy mindazt megkapjam, amit Isten Igéje 
mond a számomra.  

Azt is meg kell értenünk, hogy Jézus Krisztus maga Isten akarata mőködésben. Jézus 
Krisztus azt tanította, hogy nem azért jöttem, hogy a saját akaratomat cselekedjem, hanem annak 
akaratát, aki küldött engem. 

János 14:10 „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.” 

Minden, amit Jézus tett, az maga az Atya akarata volt. Jézus pedig mindeneket 
meggyógyított, akik az ördög hatalma alatt voltak!  

Ez az elsı lépés tehát, hogy meg kell értened a szívedben, és el kell fogadnod, hogy Isten 
akarata az, hogy téged meggyógyítson. 

A második dolog, amit meg kell érteni: a gyógyulás hozzád tartozik, mint Isten 
gyermekéhez, mert a betegség az ördögtıl származik, nem Istentıl.  

Sokszor azt mondják az emberek, hogy: az Úr sújtott engem ezzel a betegséggel.  
Az Úr Jézusnál a mennyországban nincsenek betegségek! Azok az emberek, akik ezt 

mondják, tudják, hogy ez nem jó, mert amikor megbetegszenek, azonnal a kórházba szaladnak, 
és ezáltal kikerülnek Isten akaratából. Vagyis olyat szeretnének magukról levetni, amirıl azt 
prédikálták, hogy Isten tette rájuk. Azért mennek a kórházba, mert tudják a szívükben, hogy 
nem Isten tette rájuk azt a betegséget, és az nem jó nekik. Arra van szükségük, hogy megújítsák 
az elméjüket és megtanuljanak ellenállni az ördögnek.  

János 10:10 „A tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson; én 
azért jöttem, hogy életük legyen, és bıvölködjenek.” 

Ez az Ige a Biblia vízválasztó vonala. Isten nem a tolvaj. Isten nem azért jön, hogy téged 
elpusztítson. İ a te Teremtıd. Jézus azért jött, hogy életed legyen. Ezért szükséges a Bibliát 
megismerni és megtanulni.  

Ez olyasmi, mint az aranybányászat. Volt az aranyláz ideje, amikor mindenki ásót ragadott 
és szeretett volna aranyat találni. Akik igazán komolyan gondolták, azok mélyre ástak és 
megtalálták az aranyat.  

Ugyanez a helyzet Isten Igéjével: ha kincset akarsz találni, mélyen le kell ásnod Isten 
Igéjében!  

A sátán maga a betegségeknek a szerzıje.  
Azt is meg kell érteni, hogy nagyon sok kereszténynek hibás elképzelése van Istenrıl.  
Dr. Jung az egyik nagy szakértıje az eredeti héber szavaknak. Azok az Igék az eredeti héber 

nyelvben egy megengedı igeidıben lettek írva, és helyette itt a bibliafordításban, egy okozati 
módban vannak fordítva.  

Ezért számos Ige az Ószövetségben helytelenül és hibásan van fordítva. Úgy hangzik, 
mintha Isten okozná a bajokat, pedig Isten csak lehetıvé kellett, hogy tegye az emberek 
engedetlensége miatt.  

Tehát egy téves fordításnak az eredménye a helytelen Istenképünk.  
Ha nincsen betegség a mennyországban, akkor a mennyországból nem jöhet betegség ránk.  
A Biblia fokozatos, lépcsızetes kijelentés, ezért a teljes igazságot az Ószövetségbıl nem 

lehet megkapni. Amikor elérkezünk az Újszövetséghez, akkor kapjuk meg Isten Igéjének teljes 
megnyilatkozását. Az Újszövetség teljesen világosan fogalmaz, hogy egy új szövetség alá 
tartozunk.  

Tudjátok-e azt, hogy azok az apostolok, akik Jézussal együtt jártak a földön, mikor Jézus 
meghalt és feltámadt, nem tudták pontosan mi történik, mi a jelentése. János evangélium 20-ban 
ezt olvashatjátok.  

Az, ami valójában történt, amit Jézus valójában tett értünk, azt kinyilatkoztatott tudás 
formájában lehet megkapni. Szükségünk van tehát erre a kijelentett tudásra. Ez a 
kinyilatkoztatott tudás nem az öt érzékszervünkön keresztül jön hozzánk.  

Jézus megkérdezte a tanítványokat, hogy: „kinek tartanak engem az emberek.”  
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Péter megválaszolta a kérdést: „Te vagy Jézus, az Istennek Fia.” Jézus pedig válaszként azt 
mondta, hogy „nem test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én Mennyei Atyám.”  

Vagyis Péter ezt kinyilatkoztatás által kapta meg. A Pál írta, levelekben fogod ennek a 
kinyilatkoztatott tudásnak a teljeségét megkapni - és ezt nagyon fontos megérteni! 

Ap.Csel. 10:38 „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.” 

A Biblia a betegségeket az ördög hatalmának nevezi. Jézus pedig mindazokat 
meggyógyította, akik az ördög hatalma alatt voltak. Isten a Megszabadító. A sátán az, aki 
elnyom minket – ezt tanítja a Biblia. 

Lukács 13:16 „Hát ezt, az Ábrahám leányát, kit a sátán megkötözött ímé, tizennyolc 
esztendeje, nem kellett-é feloldani e kötélbıl szombatnapon?” 

„Akit a sátán megkötözött 18 esztendeje.” Jézus a betegséget kötésnek hívta. Jézus azt 
mondta, hogy a sátán kötözte meg. Jézus azt is mondja, hogy szabaddá kell engedni e 
kötelékbıl.  

Emlékeztek arra az Igére, hogy „a tolvaj nem egyébért jı, hanem hogy lopjon, öljön, és 
pusztítson? Én azért jöttem, hogy életük legyen és bıvölködjenek.”  

Jézus a Bibliában az İ munkáját szembe állítja az ördög munkájával. A tolvaj az, aki lop, öl 
és pusztít. A betegség az ellenség. Nem Istentıl van. Ellenség.  

Ezek a dolgok fognak segíteni abban, ha szembe kell állnod a rákbetegséggel, mert az az 
ember ellensége, az ördög munkája. Az orvosok is tudják, hogy a betegség egy ellenség. Miért 
nem tud a gyülekezet végre arra ráébredni, hogy a tolvajtól származnak a betegségek? Isten nem 
ellenség, vagy tolvaj, vagy rabló, vagy pusztító.  

Az ördög folyamatosan hazudik. Megpróbálja az embereket arra a hazugságra rávenni, hogy 
Isten az, aki a betegséget ránk teszi. Az ördög tévtanai közé tartozik az, amikor azt akarja veled 
elhitetni, hogy Isten tette rád a betegséget, hogy te valamit az által megtanulj. Azt hiszem, hogy 
idiótának kell lenni ahhoz, hogy valaki azt higgye, hogy Istennek szüksége van az ördögre 
ahhoz, hogy az ı gyülekezeti testét tökéletesebbé tegye.  

Amikor én ezeket a dolgokat meghallom, akkor mindig mérges leszek, hiszen maga Jézus a 
Megszabadító, és sátán az elnyomó, a pusztító! Jézus azért jött, hogy életünk legyen és hogy 
bıvölködjünk! 

1János 3:8 „Aki a b őnt cselekszi, az ördögbıl van; mert az ördög kezdettıl fogva 
bőnben 
leledzik. Azért jelent meg az Istennek Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa.” 

Ezért jött Istennek a Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa.  
Természetesen Jézus azért jött, hogy a bőnt megsemmisítse. De nem ez volt az összes, amit 

tett, amikor a földön volt. Mert mindeneket meggyógyított, akik az ördög hatalma alatt voltak.  
Szeretnénk, ha a teljes képet megértenétek! Meg kell tanulnunk, hogy hogyan lehet azt a 

magunkévá tenni, elsajátítani, amit Jézus már megszerzett a számunkra.  
Ha ez így van – kérdezik az emberek –, akkor miért nem történik a mi gyülekezetünkben is 

gyógyulás? Talán azért, mert senki nem tanította nekik.  
Csak azért, mert Jézus ezt már megszerezte a számunkra, vagyis megváltott minket, ez nem 

azt jeleni, hogy ez a megváltás automatikusan ránk hullik! 
Egy példát szoktam használni itt Magyarországon. Isten egy csodálatos birodalmat adott a 

zsidóknak annak idején: az ígéret földjét - és ez egy csodálatos ajándék volt. Isten szemében egy 
csodálatos ajándék volt. Isten kiszabadította ıket a rabszolgaságból. 12 kémet küldtek, hogy 
kikémleljék az új földet. Tízen közülük hamis jelentéssel tértek vissza, ketten pedig jó 
jelentéssel. Ezért a földért, amelyet Isten nekik ajándékozott meg kellett harcolniuk - és 
kétségekbe, hitetlenségbe estek.  

Ugyanez a helyzet itt is: Jézus sebeiben meggyógyultunk - de az emberek nem akarnak ezért 
megharcolni. Azok az ószövetségi emberek 40 évig tévelyegtek és bolyongtak a pusztaságban, 
amíg meg nem haltak a hitetlenségük miatt. Pedig meg volt a joguk arra a földre, amelyet Isten 
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nekik adott, de meg kellett volna harcolniuk azért a földért. Az ellenséget el kellett volna őzniük 
arról a földrıl.  

A Szent Szellem azért van itt velünk, hogy segítsen a mi gyengeségeinkben. Velünk együtt 
tud gyızedelmeskedni. Egy Segítı, egy Vigasztaló - de neked meg kell ragadni ezt az igazságot, 
és hinned kell a szívedben. Ebben a világban vagyunk. Meg kell tanulnunk, hogyan kell 
imádkozni, hogyan kell használni a hitüknek. Ily módon van ez. Ezért van a mi hatalmunkban 
Jézus Krisztus Neve.  

Ezekkel a szellemi dolgokkal ugyanez az igazság. Azért, mert ezek az ajándékok legálisan 
hozzánk tartoznak, azért még nem fognak rák hullani, mint ahogy az érett cseresznye lehullik a 
fáról. Ahhoz, hogy az emberek tudják élni ezeket az áldásokat, ahhoz az szükséges, hogy valaki 
prédikálja és tanítsa ezeket. Mert a hit hallásból, a hallás pedig Isten Igéjébıl származik.  

Nagyon sok jó keresztény nem látja ezt a Bibliából, és ennek eredményeként nem hiszik. 
Ezért Isten nem tudja ıket meggyógyítani, annak ellenére, hogy az İ akarata, hogy 
meggyógyuljanak, és meg akarja ıket gyógyítani.  

Sokszor az emberek a gyerekeiket is hozzák, de igazából nem érdeklıdnek a gyógyulás 
iránt. Megkérdezzük, hogy: hiszed-e a szent gyógyulást? Azt válaszolják, ha ez tényleg így 
lenne, akkor miért nem prédikálják ezt a mi gyülekezetünkben? Talán azért, mert ık még nem 
találták ezt meg a Bibliában. A Biblia azt tanítja: Akinek a sebeivel gyógyultatok meg.  

Nem akarunk senkit sem megkövezni, hiszen én is 33 éves voltam, amikor megismertem a 
szent gyógyulás igazságát. Abban a kisvárosban, ahol egész életemben éltem, 12-14 gyülekezet 
volt abban az idıben, és nem hallottam ennek ellenére senkirıl, aki meggyógyult volna szent 
úton. Nem ismertem senkit, aki hitte volna a gyógyulást Jézus Krisztuson keresztül. Elmentem 
egy gyógyító alkalomra - mellettem egy vaknak nyílt meg a szeme. 25 százaléka az embereknek 
ott azonnal meggyógyult. De nem az volt a véleményem, hogy ez csak az ördög munkája lehet!  

Az ördög nem gyógyít! Micsoda hazugság ez! İ az elnyomó, a pusztító, aki okozza a 
betegségeket. Csak Isten tudja megnyitni a vakok szemeit! Az ördög győlöli azokat a 
keresztényeket, akik meggyógyulnak.  

Láttam olyan protestáns gyülekezeti vezetıt, akinek mindkét fia meggyógyult. Azok az 
emberek sem tudtak semmit sem a gyógyulásról. Nagyon sok pap van az országban, aki jelenleg 
tanulja. De én soha a szívemben nem kérdıjeleztem azt meg, hogy vajon ez az Úr lenne, vagy az 
ördög, aki gyógyít?  

Nagyon sokan a mi alkalmainkon csodálatosan meggyógyulnak. Arról is kellene beszélnünk 
ezek után, miután meggyógyulnak, hogy hogyan lehet elveszetni ezt a gyógyulást. Az emberek 
meggyógyulnak, és aztán egy idı múlva kezdenek visszajönni a tüneteik.  

A válasz nagyon egyszerő: mert a gyógyulásodat valakinek a hitén keresztül kaptad. Sokszor 
ez egy egész tömegnek a hite együttesen. Vagy a Szent Szellemnek a kinyilatkoztatott 
ajándékain keresztül gyógyultál meg, a gyógyítások ajándékai voltak mőködésben. De amikor 
visszakerülsz, és csak a saját hited alapján kell megállnod, akkor valóban magadra vagy hagyva, 
mert speciális Szent Szellem ajándékokon keresztül gyógyultál meg. De amikor magadra 
maradsz, a sátán szeretné kihasználni a te hited gyengeségeit, és újra meglop az egészségedtıl - 
és ahelyett, hogy te ennek ellenállnál, elfogadod, visszafogadod a betegséget.  

Mi az, amit én akkor tehetek érted? Ezeket a kazettákat tudom neked átadni. Ezek azért 
vannak, hogy téged megtanítsanak, hogyan kell ellenállnod. Ezért szeretném, ha ezeket a 
kazettákat hallgatnád, és megtanulnád, hogy hogyan tudod megtartani a gyógyulásodat.  

Még azt is megtanulhatod, hogy hogyan lehet másokat gyógyulásra vezetni  
Ahhoz, hogy végleges gyógyulást kapjál, ahhoz tanításokra van szükség.  
Nagyon sok példa van arra, hogy az emberek másodszor, harmadszor is visszajöttek 

ugyanazzal a betegséggel, és miután meggyógyultak újra, végül megtanulták, hogy hogyan lehet 
megtartani a gyógyulásukat.  

Amikor az ördög újra hozza azokat a hazug fájdalmakat, az elsı dolog, ami kicsúszik a 
szádon, hogy: ó, hát azt hittem, hogy már meggyógyultam ebbıl.  
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Az emberek azt gondolják, ha egyszer meggyógyultak, akkor most már ık mindig 
egészségben lesznek. Jézus ezt nem így értette. Mert maga Jézus is azt tanította János 
apostolnak Pátmosz szigetén, kinyilatkoztatott tudásban, hogy: ragaszkodj ahhoz, amit már 
megszereztél magadnak.  

Miért kell abban kitartanod, amit már magadnak megszereztél? Azért kell kitartanod az 
igazságban, mert ellenség van körülötted, és a lehetı legjobbat fogja tenni a saját erejébıl, hogy 
téged újra kiraboljon.  

Ez a téves elképzelés, hogy ami egyszer már megtörtén, az most már végleg így marad - és 
amikor az elsı hazug tünetek visszajönnek, megnyitod az ajtót ezeknek a tüneteknek, és azt 
mondod: ó, hát azt hittem, hogy meggyógyultam, pedig mégsem.  

Jakab 4:7-ben azt mondja, hogy: „álljatok ellen az ördögnek.” 
1Péter 5:8-9 „Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint 

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

Ez az, amit Péter mond: a ti ellenségetek. Nem Péternek az ellensége, és nem is a pásztor 
ellensége, a te ellenséged: az ördög.  

Nagyon sokan úgy élik az életüket, hogy nem is tudják, hogy létezik az ördög a világban. 
Pedig a Biblia azt parancsolja neked, hogy álljál ellen az ördögnek, és miután kiálltál a hitedben, 
azt kell mondani az ördögnek: nem, ördög, Jézus Nevében én meggyógyultam, ezt rám nem 
teheted - és akkor elmegy az ördög. Elfut, félelemben.  

Vagyis ki kell állnod, és az ördöggel szemben kell állnod Isten Igéjével! 
Erre szeretnénk benneteket megtanítani: hogyan kell ellenállni az ördögnek.  
Nagyon sokan ahelyett, hogy ellenállnának az ördögnek, megnyitják magukat az ördög 

számára. Miért? Azért, mert az életükben nincs semmilyen alapja Isten Igéjének.  
Aztán vannak olyanok, akik mindig csak másoktól szeretnek függeni. De egy napon neked is 

a saját hited alapján kell majd megállnod. Meg kell ismerned Jézus Krisztust az İ végzett 
munkáján keresztül.  

Én nem az érzéseim alapján értem meg Istent, hanem az alapján értem meg Istent, amit az İ 
Igéje mond Róla. Errıl szól a Biblia. Jézusról. Semmi másról. A Biblia ösztökél benneteket, 
hogy ismerjétek meg az Urat az İ Igéjén keresztül.  

Azok az Igék, amelyeket itt megemlítettünk, hogy az İ sebeivel gyógyulást kaptatok. Meg 
kell tanulnotok az ördöghöz szólni hatalommal ezekben az Igékben. El kell mondani neki: ördög 
úr, az Ige azt mondja, hogy én Jézus sebeiben meggyógyultam. Ha meggyógyultam, akkor most 
is gyógyult vagyok. Meggyógyultam.  

Ezeket az Igéket úgy meg kell tanulnod, automatikusan kell tudnod, minthogy 2+2 az négy - 
és akkor az ördögnek nincs hatalma feletted! Ez lesz a vége az ı hatalmának feletted!  

Tudnod kell Jézus Nevében lévı erıt és hatalmat! Szükséges, hogy ezeket az Igéket 
magadévá tedd, és folyamatosan elgondolkodj felettük, addig, amíg a szíved mélyén nem alakul 
ki a hit ezekben az Igékben - és akkor jön ez a hit elı a szívedbıl, és ez a hatalmas erı.  

Ha a szíved az igaz dolgokban hisz, akkor az igaz dolgokat fogod kimondani.  
Biblikus jogod van a gyógyuláshoz, és ehhez a Szent Névhez - akkor fogod tudni a 

szívedben, hogy az ördögnek nincs joga feletted, és amikor jönnek a tünetek, nem lesz rajtad a 
félelem, hanem tudsz az ördög felett nevetni, és azt fogod neki mondani: tudod, sátán, hogy te 
teljesen ki vagy üresítve?  

Meg kell tanulnod saját magad megtartanod a gyógyulásodat! Mert az emberek nagyon 
sokszor ajándékok által, a Szent Szellem csodatévı erıi által, gyógyító ajándékai által 
gyógyulnak meg ott az alkalmakon, helyben. De ekkor még szükséges az is, hogy a te hited 
kifejlıdjön Isten Igéje alapján, hogy meg tudd tartani ezeket a jogaidat. Azokat a jogokat, 
amelyet Jézus Krisztus megváltásában kaptál.  

Az én életemben is megtörtént, hogy az ördög súlyos tüneteket próbált a testemre helyezni, 
fıleg akkor, amikor még fiatal keresztény voltam, a Bibliaiskola éveiben.  
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Azt fogja neked is mondani, amikor hozza a tüneteket, hogy: úgyis meg fogsz halni, ez 
alkalommal nem fogsz meggyógyulni, ne is reménykedj.  

Ez a hang mindig kívülrıl jön, kívülrıl szól hozzád, és ez a hang az ördögtıl jön - úgyhogy 
kezdjél el nevetni rajta. De addig nem tudsz rajta nevetni igazán a szívedbıl, amíg a szívedben 
nem vernek gyökeret ezek a Szent Igék a gyógyulásról, amely felett nagyon sokáig el kell 
mélyedned! Akkor már tudsz hitben beszélni az ördöghöz. El tudod neki mondani, hogy: nekem 
nem kell megszerezni a gyógyulásomat, mert Jézus már megszerezte a számomra. És azért, mert 
Jézus már megszerezte a számomra, ezért én ezt elfogadom és követelem, és ezért az enyém. És 
ilyenkor az ördög úr fogja magát, összecsomagol és elmegy. 

Jakab 4:7 „Vessétek hát alá magatokat az Istennek; álljatok ellen az ördögnek, és elfut 
tıletek.” 

Vagyis álljatok ellene az ördögnek, és elfut tıletek. Vagyis elfut! Félelmében fut el.  
Nem tudom, hogy miért van mégis, hogy néha az emberek nem állnak ellen az ördögnek, és 

miért tesznek olyan buta dolgokat, mint amilyeneket tesznek, mert bármi is, ami az ördögtıl 
van, annak ellen kell állni! Ellen kell állni az ördögnek!  

Amikor jönnek a kétségek, akkor szólj ezekhez a kétségekhez: kétségek, én ellenállok 
nektek!  

Amikor jönnek a félelmek, beszélj ezekhez a félelmekhez: félelmek, én ellenállok nektek 
Jézus Nevében!   

Meg kell tanulnod elıször is beszélni ezekhez. Meg kell tanulni beszélni a testedhez!  
Beszéltünk arról már többször az alkalmakon, hogy a magyarok a kutyájukkal beszélnek. Ha 

egy kutya neveletlenül viselkedik, akkor igazán gorombán rászólunk arra a kutyára. Ez egy 
nagyon jó példa arra, hogy ti magyarok megtanuljátok és megértsétek végre, hogy akkor nem 
úgy szólsz a kutyádhoz, hogy: ó, drága aranyos kis kutyuskám, hát nem kellett volna ezt tenned.  

Mert amúgy a magyarok végtelen kedves emberek, és egészen kedves hangon beszélnek 
egymással. Csodálatos emberek. Az egész magyar népnek a mentalitása csodálatos. Nagyon 
kedves és csöndes emberek, és nagyon szeretjük az ilyenfajta embereket. Nem is szeretik a 
magyarok, ha valaki fölemeli a hangját, vagy hangoskodik.  

De ha az a kutya hibásan és rendetlenül viselkedett a házban, akkor nem ilyen kedvesen 
szólunk rá, hogy: ó, nem szabad! Hanem rákiabálunk, hogy: nem szabad!  

Ezt a szót tanultam meg nagyon gyorsan. Mert hiszen szinte mindenkinek van a városban is 
kutyája, és nap, mint nap lehet látni, hogy a kutyával beszélünk - és ezek a kutyák oda is 
figyelnek, amikor a gazda rájuk szól.  

Tudjátok, ilyen módon, ilyen hatalommal kell szólni az ördöghöz! De ehhez elıször meg 
kell alapozni a szíveteket. Ezért szükséges a Biblia, a Biblia Igéi, hogy megnézzétek, hogy az ott 
szerepel a Bibliában - és utána meg tudtok állni ebben a hitben, és tudtok megfelelı módon 
beszélni az ördöghöz.  

Meg kell tanulni beszélni a testünkhöz is: Jézus Nevében te nem fogadod el test ezeket a 
tüneteket! Jézus, aki meggyógyított engem, és én nem vagyok hajlandó elfogadni a tüneteket 
újra! 

Volt egy barátom Ausztráliában, aki ezt megtette. Súlyos betegségbıl gyógyult meg. 
Tartókeretben tudott csak élni, és a csontjai meggyógyultak. Megtanították, hogy: nehogy még 
egyszer elfogadd ennek a betegségnek a tüneteit. Két hétre rá visszajöttek a fájdalmai, és abban 
a pillanatban elutasította ezeket a fájdalmakat, elparancsolta. El is mentek a fájdalmak, abban a 
pillanatban. Tíz éve ismerem ıt, azóta is teljesen egészségben él, és ez a tudás - mondta nekem 
késıbb – megmentette az életét.  

Nagyon egyszerő dolog ez: ı csak két hetes volt az Úrban, és meg tudta tenni. Amit ı 
megtanult, az lehetıvé tette a számára, hogy meg tudja tartani a gyógyulását olyan hosszú évek 
során. Természetesen más területeken is fölnıtt az Úrban, nagyon jó kereszténnyé vált. Ha 
lehetıvé tette volna, hogy visszajöjjenek ezek a tünetek, akkor újra tartókeretben tudott volna 
csak élni. De ı ellenállt az ördögnek és megfutott az ördög ıtıle is. 


