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ALAPTANÍTÁSOK 
Gyógyulás 4 – Honnan származnak a betegségek? 

 
János 14:9: 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? 

Apostolok Cselekedetei 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 következıkben arról beszélünk, hogy honnan származnak a betegségek.  
Addig, amíg úgy gondolkodunk, hogy a betegségek Istentıl jönnek, addig nem tudunk 

ezektıl a betegségeinktıl megszabadulni.  
Meg kell tanulnunk azt, hogy a betegségek nem származhatnak Istentıl, hiszen a 

mennyországban nincsenek betegségek.  
Ha Magyarországon nincsenek milliomosok, akkor Magyarországról nem származhatnak 

milliomosok. A Biblia azt tanítja, hogy a mennyországban nincsenek betegségek, ezért onnan, 
a mennyországból nem származhatnak betegségek.  

Ha a betegségek nem a mennyországból származnak, akkor én nem akarok abból egyetlen 
egyet sem. 

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

világosságok Atyjától száll alá, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka. 
 

„Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülrıl, a világosságok Atyjától száll 
alá.”  

A betegséget nem lehet egy ajándéknak nevezni, amelyet az Atya küld neked, mert a 
betegséget nem lehet jó adománynak és tökéletes ajándéknak nevezni.  

Az emberek tudják, hogy a betegségek nem jók, hiszen ezért mennek el orvoshoz, ezért 
vesznek be gyógyszereket. Mindenki tudja azt, hogy a betegség nem jó dolog - a szívükben 
tudják.  

Ennek ellenére vannak olyan prédikátorok, akik úgy prédikálnak, hogy a betegség és a 
szenvedés jó - de ık sem hiszik a szívükben. Mert amint megbetegszenek, ık is elmennek az 
orvoshoz, és ha kell, a kórházba is, és beveszik azokat a gyógyszereket - és rögtön kikerülnek 
Isten prédikált akaratából.  

A szívükben, a szívük mélyén ık is tudják, hogy a betegségek nem jók. Az Igékkel nem 
egyezik, ellentétes az, hogy Isten betegségeket használna.  

Nem azt olvastuk a Bibliában az elıbb, hogy Jézus Krisztus mindenkit beteggé tett volna. 
Azt olvastuk, hogy mindenkit meggyógyított.  

A mi Istenünk egy jó Isten, a mi Istenünk egy gyógyító Isten.  
Ezért nagyon fontos, hogy megismerkedjünk az Igékkel - Isten Igéiével -, hogy megértsük 

azt, hogy azok a törvények, amelyek ma a földön uralkodnak, az elsı ember bőnbeesése által 
jöttek a földre. Az következett be, hogy amikor Ádám bőnbe esett, felségárulást követett el, 
vagyis az átkot hozta a földre. Elıtte - mielıtt Ádám bőnbe esett volna - nem volt betegség, 
fájdalom és bőn a földön.  

Azért, mert az ember ezt nem ismeri, és nem tudja, ezért nagyon sokan vádolják Istent a 
balesetekért, és vádolják Istent a szeretteik betegségeiért és haláláért. Vádolják Istent a 
földrengések miatt, az árvizek miatt, a tragédiák miatt.  
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Ezek nem lehetnek Isten cselekedetei, mert ezek nem jó ajándékok. Hiszen minden jó 
adomány és minden tökéletes ajándék felülrıl való, a világosságok Atyjától, ahol nincs 
változás, vagy változásnak árnyéka. İ az az Isten, aki nem változik.  

A törvények, amelyeket Jézus adott, azért tanította, hogy megáldja az emberiséget.  
Figyeljétek meg, mit mond Jézus. Jézus azt tanította: „aki látott engem, az látta az Atyát.”  
Jézus Krisztus maga Isten cselekedetekben.  
Mi Isten akarata? 
 
János 6:38: Mert azért szállottam le a mennybıl, hogy ne a magam akaratát 

cselekedjem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem. 
 
Jézus maga Isten akarata. Isten akaratát cselekedte.  
Jézus azt tanította, hogy: „az Atya énbennem, İ cselekszi e dolgokat.” Amikor Jézus 

Krisztus eljött, hogy megáldja az emberiséget, és Jézus Krisztus jó cselekedetei, gyógyításai 
Isten ellen lettek volna, akkor nem Isten akaratát cselekedte volna.  

Ezt az igazságot fel kell ismernünk!  
Isten nincs benne a viharokban, a pusztításban. Akkor jöttek a földre ezek a csapások, 

amikor a sátán vált ennek a földnek istenévé. 
 
2Korintus 4:4: Akikben e világ istene megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák 

a Krisztus dicsıséges Evangéliumának világosságát, aki az Isten képe. 
 
Írja az Ige: „ennek a világnak az Istene.”  
Azok a törvények, amelyeket Jézus hozott, azért jöttek, hogy megáldják az emberiséget.  
A földön mőködı addigi törvényeket úgy kaptuk, hogy Ádám bőnbe esett, és az átok 

szállt a földre. Azok a törvények tehát a sátántól erednek. Amikor a sátán többet már nem tud 
a földön hatékonyan mőködni, akkor meg fognak szőnni ezek az átkok.  

Gondolkodjatok el rajta!  
Mielıtt a sátán a föld uralmát átvette volna, nem voltak betegségek, fájdalom és 

küszködés a földön, és miután elhagyja ezt a földet, újra nem lesznek. A Biblia azt tanítja, 
hogy amikor a sátán megkötöztetik és a pokol mélységére vettetik, akkor nem lesz több 
betegség és szenvedés.  

Nem értem, hogy ennek ellenére miért van annyi ember megzavarodva? Valószínőleg 
azért, mert nem szánták rá az idejüket, hogy megtanulják ezeket az Igéket. Egyszerően 
elfogadják, amit másoktól hallanak. Elfogadták azt, amit hitetlen szolgálók mondtak nekik, 
vagy elfogadták azt, amit a gyülekezetükben hallottak, ahelyett, hogy megnézték volna saját 
maguk, hogy mit mond errıl a Biblia.  

Én is nagyon sokáig éltem így, hogy magam nem ellenıriztem le ezeket az igazságokat a 
Bibliában. Az én szüleim keresztény módon neveltek engem, de nem tudtam ezeket az 
igazságokat. Nem tudtam azt, hogy a gyógyulás Isten megváltási tervében szerepel. Nem 
tudtam azt, hogy Jézus Krisztus a kereszten elvitte az én betegségeimet, a fájdalmaimat, a 
szenvedéseimet. Nem tudtam, hogy ezek a csodálatos Igék szerepelnek a Bibliában. Nem 
tudtam azt sem, hogy a sátán a szerzıje a betegségeinknek, és fájdalmainknak. Pontosabban 
még azt sem tudtam, hogy létezik az ördög.  

Nagyon sok gyógyítási eljárással lehet találkozni a világban. Egy közös vonás van 
bennük: mindegyik tagadja az ördög létét.  

 
Galata 3:13: Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká tétetvén érettünk; 
mert meg van írva: Átkozott minden, aki fán függ. 
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A betegség egy átok. A Biblia azt tanítja, hogy Jézus megváltott minket a törvény átka 
alól.  

A következı kazettán tanítunk errıl majd részletesebben.  
Jézus volt a Megváltónk. Ez azt jelenti, hogy İ visszavásárolt minket az İ értékes vérén 

keresztül.  
 

Márk 11:24: Azért mondom néktek: Amit csak kívántok, amikor imádkoztok higgyétek, 
hogy megkaptátok, és meglesz az néktek. 

 
Isten megválaszolja az imádságokat!  
El tudod mondani a hit imáját a saját magad részére.  
Meg tudod ismerni, hogy mi Isten akarata. Az İ akarata, hogy meggyógyulj, de attól még 

lehetnek félelmeid, hogy újra beteg leszel. Fıleg akkor vannak ezek a félelmek rajtad, ha nem 
tudod, hogy honnan származnak a betegségek. Akkor ezek a félelmek veled maradnak. A 
testet megkötözik ezek a fájdalmak és ezek a félelmek. A félelmek állandóan a nyomodban 
lesznek, követni fognak. Attól fogsz félni, hogy újra megbetegszel, és ez egy rossz félelem. 
Félsz, hogy újra depresszióba kerülsz. A félelem folyamatosan nyomodban lehet.  

Ha ezek a félelmek a közeledben vannak, akkor az ördög újra hozzád fog szólni, és azt 
mondja, hogy: legközelebb úgysem fogsz meggyógyulni.  

Meg kell válaszolni ezeket a kétségeit az ördögnek, el kell neki mondani, hogy: ördög, 
nem kell, hogy meggyógyuljak, Jézus már megszerezte számomra a gyógyulást.  

A következı történet egy nagyon jó példája annak, hogy mire szeretnénk rávilágítani.  
Egy kisvárosban az emberek nagy számban meghaltak, és egy orvosnıt küldtek ebbe a 

kisvárosba, aki egyben egy prédikátor is volt, egy hívı volt. Az egész kisvárosban már 
mindenki beteg volt, és nagyon sokan meghaltak. Egy egész orvos csapatot küldtek a 
kivizsgálásra. Ahogy a vizet megvizsgálta ez az orvos csapat, tífuszt találtak a vízben. Ahogy 
kiderítették az okát: disznók fulladtak bele a vízbe - és ezt a szennyezett vizet itták. Ennek a 
vízszennyezıdésnek a forrását kellett megakadályozni: azokat a döglött disznókat kellett a 
vízbıl eltávolítani ahhoz, hogy újra tiszta legyen a víz.  

Ezzel csak azt akarom nektek elmagyarázni, hogy ahhoz, hogy a félelmeiteket el tudjátok 
magatoktól távolítani, meg kell tanulni, hogy honnan származnak a félelmek, és honnan 
származnak a betegségek.  

A mennyországból nem jöhetnek, hiszen Istennél nincsenek betegségek. Isten nem 
teremtett betegséget. Isten munkája tökéletes volt.  

Az ember akkor ismerte meg a betegséget, amikor elıször az ördögre hallgatott. Ádám 
volt az, aki megnyitotta az ajtót az ellenség számára. Ádám volt az, aki átadta a hatalmat az 
ördögnek, azt a hatalmat, amit Ádám Istentıl kapott.  

Isten azt mondta Ádámnak, hogy: kezeim minden munkái felett hatalmat adok neked. Isten 
azt mondta, hogy: ezt a hatalmat mind neked adom.  

Ádámnak meg volt a legális joga arra, hogy ezt a hatalmat átadja, de semmiképpen sem az 
erkölcsi joga. Pontosan ez történt: felségárulást követett el. Ez által a világ feletti uralmat 
kiadta a kezébıl, és átadta az ördögnek - ezért lehet most e világnak az istene maga a sátán.  

Ahogy az elıbb olvastuk a Korinthusi levélben, Pál maga írja, hogy: e világ istene. Utána 
jöhetett létre, hogy az emberre betegségek jöttek. Sátán maga a szerzıje a betegségeinknek. A 
betegség egy átok. Nem a mennyországból, hanem a pokolból jön.  

Én nagyon boldog vagyok, hogy megismertem ezt az igazságot, mert ezek után a félelmek 
elhagytak engem. A félelem démona elhagyott, mert szabad lettem újra, és ezért nem félek 
többet az ördögtıl.  
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János 10:10: A tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson; én 

azért jöttem, hogy életük legyen, és bıvölködjenek. 
 
Az igazságot kell tehát tanítani az embereknek!  
Egyszer beszéltem egy pappal, aki a következı bibliai esetben azt mondta, hogy az ördög 

itt is csak hazudott. Az ördög, amikor megkísértette Jézust, nem lehetett volna valóságos 
kísértés Jézus részére, ha nem az ördögé lett volna a világ. Az ördög azt mondja, hogy: 
„mindez nekem adatott, és én neked adom, ha te imádsz engem.”  

Az ördög azt akarta, hogy Jézus térdet hajtson, és ıt imádja. De nem lett volna igazi 
kísértés ez Jézus felé, ha nem valóban az ördögé lett volna az egész világ. 

 
Lukács 4:5-7: Majd felvivén İt az ördög egy nagy magas hegyre, megmutatta néki e 

föld minden birodalmát egy szempillantásban, 6. És monda néki az ördög: Néked adom 
mindezt a hatalmat és ezeknek dicsıségét; mert nékem adatott, és annak adom, akinek 
akarom; 7. Azért ha te engem imádsz, mindez a tiéd lesz. 

 
Ez a kísértés egy valóságos kísértés volt. Az ördög azt mondja, hogy: ez nékem adatott - 

hiszen Ádám adta neki.  
Szeretnénk, ha azt látnátok, hogy ha Istent akarod valójában megismerni, akkor Jézusra 

kell tekintened, mert Jézusban az Atya cselekedett. Ha nézed és figyeled Jézus cselekedeteit, 
akkor az Atyát látod ezekben a cselekedetekben. Isten maga a Szeretet.  

Ezek ellenére mégis vannak olyan emberek, akik úgy beszélnek, hogy: Istennek titokzatos 
céljai vannak ezzel a betegséggel.  

Hogyan lehet ennyire összezavarodni? Minden kérdésedre megtalálod a választ a 
Bibliában.  

Amikor a leprás odament Jézushoz, és azt mondta neki: hogyha akarsz, te 
meggyógyíthatsz engem - Jézus azt válaszolta: akarom.  

Jézus azt tanítja: hogyha láttál engem, akkor láttad az Atyát is.  
Ezért én azt a tanítást nem tudom elfogadni, hogy a betegségek Istentıl származnának. 

Hiszen tudjátok, hogy maga Isten kente fel a Názáreti Jézust Szent Szellemmel és hatalommal, 
ki széjjeljárt, és meggyógyított mindeneket, akik az ördög hatalma alatt voltak.  

Mindenkit meggyógyított, aki az ördög betegségeiben szenvedett!  
Ha akarod látni az Atyát a cselekedetekben, akkor tekints Jézusra. Jézus azt tanította: „aki 

látott engem, az látta az Atyát.”  
Sokszor mondják azt az emberek, hogy: lehet, hogy Isten ugyan nem rendelte ki ezt a 

betegséget a számomra, de lehetıvé tette.  
Pontosan úgy beszélnek, mintha Istennek célja lenne ezekkel a betegségekkel az 

életünkben.  
Hát gondolkodjunk csak el rajta egy pillanatra!  
Ma este Isten azt is lehetıvé tenné a számodra, hogy egy autót ellopj. Azt is lehetıvé teszi 

a számodra, megengedi neked, hogy lopjál, csaljál, hazudjál. De nem azt jelenti, hogy İ 
parancsolta meg, hogy azt tedd!  

Tételezzük fel, hogy van egy kisgyermeked otthon. Elmondod neki, hogy: nagyon 
vigyázz, nehogy megfogd a forró kályhát! Amikor kimentél a szobából, hirtelen hallod az ı 
sikoltozását, mert mégis hozzáért, és megégette magát. Ez a gyerek tanult egy leckét, de te 
elıre figyelmeztetted.  

Istennek sem akarata tehát az, hogy minket betegségek útján tanítson meg valamire! De ha 
mi olyan keményfejőek és akaratosak vagyunk, hogy nem hallgatunk az İ szavára, annak 
elıbb-utóbb betegség lesz a vége.  
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Tehát ne legyünk már olyan helytelenek, hogy azt mondanánk, hogy Istennek célja van a 
betegségeinkkel! Te voltál az, aki lehetıvé tetted, hogy ez a betegség megtámadja a testedet, 
az által, hogy nem volt ismereted a Bibliáról.  

Pontosan úgy, mint ahogy az a kisgyerek nem értette meg, hogy a szülı miért 
figyelmeztette ıt, hogy ne érintse meg a kályhát. Nem a te akaratod volt, hogy az a kisgyerek 
megégesse a kezét, te mindent megtettél, amit tudtál, többet nem tehettél. Tehát nem tehettél 
róla, hogy az a kisgyerek megégette a kezét.  

Isten is, ugyanígy lehetıvé kell, hogy tegye, hogy ezek a dolgok megtörténjenek.  
Miért? Nem tud segíteni többet.  
Miért nem tud Isten segíteni? Isten teremtette a földet, és a föld felett a hatalmat átadta 

Ádámnak. Ádám kiadta a kezébıl ezt a hatalmat, és átadta a sátánnak. Ezt követıen kellett 
Istennek egy megváltási tervet kidolgoznia, hogy minket az ellenségtıl visszavásárolhasson. 

 
Lukács 10:19: Ímé, adok néktek hatalmat, hogy kígyókon és skorpiókon tapodjatok, 

és az ellenségnek minden erején; és semmi nem árthat néktek. 
 
Az ellenség minden ereje felett hatalmat kaptunk, és semmi nem árthat nekünk - mondja 

az Ige.  
Mi a baj akkor a keresztényekkel?  
Az a baj, hogy nem állnak ellen az ördögnek. Mivel nem tudják, hogy ezt kellene tenniük 

- ellenállni az ördögnek -, aláírnak és elfogadnak minden betegséget. Rögtön kimondják, 
hogy: megbetegedtem, megfáztam, ez az én betegségem. Akkor az övék is lesz, hiszen 
aláírtad.  

A Biblia egy fokozatos kinyilatkoztatásként jön hozzád. Ne próbáld meg az Ószövetséget 
tanulmányozni elsıként, és abban élni, hiszen mi újjászületett keresztények vagyunk, egy új 
szövetség kereteiben élünk - a gyülekezet keretében.  

Az Ószövetség szellemileg halott emberek számára íródott, mi pedig a szellemünkben 
örök életet kaptunk Istentıl.  

Ezért elıször az Újszövetséget ismerd meg, és az új szövetségben kapjál új életet. 
Nem tartozunk törvények és átkok alá, mert mi Jézus Krisztusban szabadok vagyunk 

ezektıl! 
Jézus világosan tanított arról, hogy a betegségek az ellenségtıl vannak. 
 
Lukács 13:16: Hát ezt, az Ábrahám leányát, kit a sátán megkötözött ímé, tizennyolc 

esztendeje, nem kellett-é feloldani e kötélbıl szombatnapon? 
 
Mit mondott Jézus, ki kötözte meg ezt az asszonyt? A sátán, az ördög.  
És azt mondja az Ige, hogy „Isten felkente a Názáreti Jézust Szent Szellemmel és 

hatalommal, hogy meggyógyítsa mindazokat, akik az ördög elnyomásából szenvedtek”.  
Mindeneket meggyógyított Jézus! Mindenkit, aki az ördög elnyomása alatt szenvedett. 
 
Márk 16:17-18: 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. 

 
Ez is egy jel, amely a hívıket követi: kezeiket a betegekre vetik, és azok meggyógyulnak.  
Jézus tehát tanította a gyülekezetet, hogy ne fogadják el a betegségeket, hanem álljanak 

ellen a betegségnek! 
Ha megnézitek az Újszövetség négy evangéliumát, Jézus teljes szolgálatában betegeket 

gyógyított meg, ördögöket őzött ki.  
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A betegséget nem lehet elkülöníteni a sátántól.   
A betegség az ember bukása által jött a földre. Addig a betegségnek nem volt hatalma az 

ember teste felett, amíg Ádám nem esett bőnbe. Az ember bukása az ördögtıl volt.  
A betegség egy gyermeke a bőn anyának és az ördög apának. Egyféleképpen lehet csak 

hozzáállni a bőnhöz és a betegséghez. Ugyanazon módon kezelte ıket Jézus.  
Ezért meg kell értenünk, hogy a betegségek az ördögtıl vannak!  
Egyetlenegy féle hozzáállással lehetünk csak a betegségek felé. Azokat a lépéseket kell 

követnünk, amelyeket Jézus tanított!  
A keresztényeknek nem szabadna semmiben közösséget vállalni, ami az ördögtıl van.  
Amikor én kisfiú voltam, emlékszem, nagyapámnak volt egy üzlete. Amikor a szüleimmel 

elmentünk ebbe az üzletbe, ami csak nekem megtetszett, azt levehettem a polcokról. Az én 
szüleim hamar megtanítottak arra, hogy amikor ez az üzlet már nem a miénk volt, akkor ezt 
nem tehettem meg, nem vehettem le a polcról semmit. Anyukám megtanította nekem már 
egész kis koromban, hogy az, ami nem hozzám tartozik, azt én nem vehetem magamhoz.  

A betegségek nem a mennyországból vannak, nem Isten királyságából jönnek!  
A keresztények minden nap imádkozzák a Mi Atyánkban: legyen meg a te akaratod, 

miként a mennyben, úgy a földön is.  
Azt hiszem, hogy bele se gondolnak abba, hogy mit imádkoznak. Hiszen a 

mennyországban nincsenek betegségek - és imádkozzuk, hogy legyen úgy itt a földön, ahogy 
a mennyben is van.  

Ezért helytelen azt mondani, hogy a betegség Istentıl lenne. A betegség nem Isten 
királyságához tartozik. A betegség nem a mennyországból van. A betegség nem tartozik Isten 
gyülekezetéhez. A betegség az ördög királyságához tartozik.  

Ezért hogyha megbetegszel, abban a pillanatban, ahogy felfedezed, ellen kell állnod neki, 
és ne fogadj el belıle semmi többet!  

Sajnos az emberek tudatlanságból legtöbbször meghívják a betegséget az otthonukba. 
Szinte mondják, hogy: ó, már vártam rád. A nagyapám is pontosan ebben a betegségben 
szenvedett és halt meg, és a szüleim is ebben betegedtek meg, és most már rajtam van a sor, 
hiszen az egész családunk ebben halt meg. És amikor bejelentenek egy betegséget az 
országban, az emberek azt mondják, hogy: biztos én leszek a legelsı, aki elkapom!  

Ne fogadd el, hiszen a Biblia azt tanítja, hogy álljatok ellen az ördögnek!  
 
Jakab 4:7: Vessétek hát alá magatokat az Istennek; álljatok ellen az ördögnek, és 

elfut tıletek. 
 
Hogyha ellenállok a betegségnek, akkor ellenállok az ördögnek - és ellen kell állni a 

kétségeknek is, a félelmeknek is!  
Mint ahogy ellenállunk annak a kísértésnek is, hogy lopjunk. Mert akkor is az ördögnek 

állunk ellen.  
Ezt jelenti, hogy: álljatok ellene az ördögnek.  
Ez a probléma keresztényeknél: nem állnak ellen az ördögnek. Egyszerően a keresztények 

aláírják a betegségeiket, amit az ördög hoz nekik. Aláírják, és aztán ki is jelentik 
mindenkinek, hogy: megkaptam ezt a betegséget, újra depressziós vagyok, újra megfáztam.  

De ne fogadd el, ne nevezd a saját betegségednek, az az ördög betegsége, és az nem 
tartozik hozzád!  

Péter is pontosan ezt tanítja: 
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1Péter 5:8-9: 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. 

 
Ugyanezt írja nekünk Péter apostol is: „álljatok ellen az ördögnek.”  
Azt is meg kell érteni egy kereszténynek, hogy hogyan történt meg Jézus Krisztus 

megváltása, mi volt ennek a legális oldala.  
Nézzük meg az Igéket! 
 
Galata 3:7: Értsétek meg tehát, hogy akik hitbıl vannak, azok az Ábrahám fiai. 
Galata 3:29: Ha pedig Krisztuséi vagytok, tehát az Ábrahám magva vagytok és 

örökösök az ígéret szerint. 
 
Ábrahámnak nem fizikailag értve vagyunk magjai, hanem szellemi értelemben.  
Mi alól váltott meg minket Krisztus?  
Amíg nem tudjuk pontosan, hogy mi alól kaptunk megváltást, addig az nem a miénk. 

Tehát nézzük meg, mi az. Nézzük meg, mit jelent a törvény átka.  
Részletesen a következı kazettán hallhattok majd errıl, ezért ma inkább arról szeretnék 

szólni, hogy mit jelentett az a vérszövetség, amelyet Isten Ábrahámmal kötött.  
Miután Ádám felségárulást követett el, Isten kívül rekedt ebbıl a világból. Ezért Istennek 

vérszövetséget kellett kötnie egy emberrel, hogy újra visszakerülhessen a földre legálisan. Ezt 
a vérszövetséget Ábrahámmal kötötte meg, és ezt a szövetséget Isten meg is próbálta, és 
Ábrahám kiállta a próbát, mert feláldozta volna a fiát. Ez tette lehetıvé, hogy Isten is a saját 
Fiát adja ebben a szövetségben értünk.  

Ez a jelentısége az ábrahámi szövetségnek.  
Mi ez alatt az ábrahámi szövetség alatt kapunk meg mindent Krisztusban. 
Róma 5:12: Annakokáért, miképpen egy ember által jött be a világra a bőn és a bőn 

által a halál, és ekképpen a halál minden emberre elhatott, mivelhogy mindenek 
vétkeztek az egy által. 

 
A halál, amelyrıl az Ige szól, szellemi halált jelent, Istentıl való elkülönülést. 
 
Róma 5:13-14: Mert a törvényig volt bőn a világon; a bőn azonban nem számíttatik 

be, ha nincs törvény. 14. A halál azonban Ádámtól Mózesig azokon is uralkodott, akik 
nem az Ádám esetéhez hasonlóan vétkeztek, aki az Eljövendınek elıképe. 

 
Ádámtól Mózesig tehát a halál szellemi elkülönülést jelentett.  
Mózestıl kezdıdik a levita papságnak az idıszámítása, amikor az emberek bőnei miatt 

következendı büntetés nem szállt az emberekre, mert a papok a bőnökért bőnáldozatokat 
mutattak be. Egyszer egy évben a bőnökért áldozatot mutatott be a fıpap, és ez a bőnök 
elfedezését biztosította az emberek számára.  

A következı célból beszélünk errıl: mert amikor ezt megértjük, a Róma 5. fejezete 
világos lesz a számunkra.  

Hiszen ebben az országban nagyon széles körben elterjedt az a nézet, hogy: én nem 
vagyok érdemes arra, hogy engem Jézus meggyógyítson. Én nem vagyok elég jó arra, hogy én 
a mennyországba kerüljek. Én nem vagyok elég jó ahhoz, hogy ezeket a csodálatos áldásokat 
elfogadjam.  

Látnotok kell, hogy mindez ajándékként jött! 
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Róma 5:6: Mert Krisztus, mikor még erıtlenek voltunk, a maga idejében meghalt az 

istentelenekért. 
 
Vagyis az istentelenekért halt meg Jézus Krisztus.  
 
Róma 5:8: Az Isten pedig a hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor 

még bőnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. 
 

Minket helyettesített Krisztus.  
 
Róma 5:9: Minekutána azért most megigazultunk az İ vére által, sokkal inkább 

megmenekülünk a haragtól İáltala. 
 
Megigazultunk Isten elıtt az İ vére által.  
 
Róma 5:10: Mert ha, mikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel az İ Fiának 

halála által, sokkal inkább megtartatunk az İ élete által, miután megbékéltünk vele. 
 
Jézus úgy jött a földre, mint második Ádám.  
Csodálatosan megtalálhatjuk az azonosságunkat itt a Római levélben, és mindjárt ezt el is 

olvassuk.  
Az a cselekedet, amelyet Ádám tett, kb. 6000 évvel ezelıtt történt. Személyesen nekünk 

nincs közünk az ı cselekedetéhez, mégis az ı azonosságához tartozunk, az ı bőnbeesése által 
a mi testünk is halandóvá vált. 

Ahogy olvastuk a 10. versben: Isten megbékélt velünk a Fiának halála által.  
Ez a halál pedig 2000 évvel ezelıtt történt. Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor mi 

még bőnösök voltunk, de Ádám által váltunk bőnösökké.  
Most pedig megvan a jogunk, hogy vagy az egyikkel, vagy a másikkal azonosuljunk.  
Legálisan szólva személyesen semmi közünk nincsen Ádám felségárulásához, és 

személyesen nem tettünk semmit Jézus Krisztus véráldozatánál sem.  
„Mert kegyelembıl tartattatok meg hit által, és ez nem tıletek van. Isten ajándéka ez. Nem 

cselekedetekbıl, hogy senki ne kérkedjék.”  
Nem cselekedetekbıl, hogy senki ne kérkedjék!  
Ez csodálatos itt a római levél 5. részében, ahogy megmutatja itt az Ige az elsı és a 

második Ádám esetét.  
A Bibliában Jézus Krisztusra a Korinthusi levélben úgy vonatkozik az Ige, mint második 

Ádámra. Jézus a Szent Szellemtıl fogantatott, Istentıl született, ezért bőn nélküli volt a teste, 
és ezért halhatatlan. Ezért válhatott a mi helyettesünkké a bőnökben. A mi bőneinket vette 
magára. Utána vált lehetıvé a teste számára, hogy meghaljon értünk. Halandóvá lett a teste, 
amikor a bőneinket magára vette. Így tudta elvinni a bőneinket, a fájdalmainkat és a 
betegségeinket.  

Miután azt a követelményt, amelyet a mennyei bíróság követelt a mi elkövetett 
bőneinkért, Jézus azt kiváltotta, ezt követıen Jézus Krisztus az ördög felett gyızelmet aratott.  

Ezt tanítja Jézus Krisztus a Jelenések könyvében: „Nálam vannak a pokolnak és a 
halálnak a kulcsai.” Jézus gyızedelmet aratott a halál és a pokol felett. A fizikai halál az 
utolsó ellensége Jézus Krisztusnak, ami az İ lábai alá fog helyeztetni.  

Nekünk keresztényeknek megvan az a jogunk, hogy azonosuljunk Krisztussal, de ehhez 
meg kell tanulnunk elıször, mik a legális jogaink, mint keresztényeknek.  
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Utána azt kell megtanulnunk, hogy hitben hogyan lehet ezeket a jogokat és áldásokat 
valóságba hozni az életünkben.  

Ajándékként kaptuk!  
Hogy mi ezt kiérdemelnénk, vagy nem érdemelnénk ki - ez így helytelen kérdés, mert 

mindez elvégeztetett értünk 2000 évvel ezelıtt. Ez nekünk jár. 
 
Róma 5:15: De a kegyelmi ajándék nem úgy van, mint a bőneset; mert ha amaz 

egynek bőne miatt sokan haltak meg, az Isten kegyelme és a kegyelembıl való ajándék, 
mely az egy ember Jézus Krisztus által van, sokkal inkább kiáradt sokakra. 

 
Az egy ember bőnesete miatt az egész emberiség a bőn alá rekesztetett. Az Isten 

kegyelme, és a kegyelembıl való ajándék, mely az egy Ember Jézus Krisztus - ez alatt 
kaptunk életet.  

 
Róma 5:16: És az ajándék sem úgy van, mint az egy vétkezı által; mert az ítélet egy 

által juttat kárhozatra, a kegyelembıl való ajándék pedig sok bőnbıl vezet 
megigazulásra. 

 
Jézus Krisztus ajándékát elfogadva megigazulást kapunk Istentıl. Ádám bőnbeesése által 

pedig bőnt, és a bőn által ítéletet kapunk.  
 
Róma 5:17: Mert ha az egynek bőnesete miatt uralkodott a halál az egy által; 

mennyivel inkább uralkodnak az életben az egy Jézus Krisztus által azok, akik bıven 
vették a kegyelmet, és a megigazulás ajándékát megragadták. 

 
Ha Krisztussal azonosítjuk magunkat, akkor a megigazulás ingyen ajándékát kapjuk. 
 
Róma 5:18: Bizonyára azért, miképpen egynek bőnesete által minden emberre 

elhatott a kárhozat: azonképpen egynek megigazító munkája által minden emberre 
elhatott az életet adó megigazulás. 

 
Ha Krisztussal azonosulunk, akkor megigazultunk az örök életre. A következı 3 vers 

magáért beszél. 
 
Róma 5:19-21: Mert miképpen egy embernek engedetlensége által sokan bőnösökké 

lettek, azonképpen egynek engedelmessége által sokan igazakká lettek. 20. A törvény 
pedig bejött, hogy a bőn megsokasodjék; de ahol megsokasodik a bőn, ott a kegyelem 
sokkal inkább bıvölködik: 21. Hogy miképpen uralkodott a bőn a halálra, azonképpen a 
kegyelem is uralkodjék a megigazulás által az örök életre a mi Urunk Jézus Krisztus 
által. 

 
Látjátok-e ezt? Ezt nevezik beazonosításnak. Mi Ádámmal és az ı bőnbeesésével voltunk 

azonosak. Ez 6000 évvel ezelıtt történt. Ádám tette, nekünk személyesen semmi közünk nem 
volt ehhez. Ez a cselekedet hozott minket ítélet alá.  

De 2000 évvel ezelıtt Krisztus megfizette ezt az adósságot. Az İ vére által igazultunk 
meg, és ez egy ingyen ajándék volt. Ajándék, hogy megigazultunk Isten elıtt. Nem a saját 
cselekedeteinkbıl kaptuk.  

Ha érdemesnek érzed magad, ha nem - ez így igaz. Egyikhez sem volt személyesen semmi 
közünk, de beazonosíthatjuk magunkat bármelyikhez.  
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Én azt választom, hogy én Jézussal vállalok azonosságot, ezért én nem tartozom az ördög 
hatalma alá. Jézus, az én Uram, visszavásárolt engem a törvények és az átkok alól, ezért nem 
kell, hogy megtartsam a törvényeket. Egy új szövetség alá tartozom. Egyetlen egy törvény alá 
tartozom, a szeretet törvénye alá. 

 
Galata 3:10-11: Mert akik a törvény cselekedeteibıl vannak, átok alatt 

vannak;minthogy meg van írva: Átkozott mindenki, aki meg nem marad mindazokban, 
amik meg vannak írva a törvény könyvében, hogy azokat cselekedje. 11. Hogy pedig a 
törvény által senki sem igazul meg Isten elıtt, nyilvánvaló, mert az igaz ember hitbıl él. 

 
Vagyis én nem tartozom a zsidó törvények alá. Nekünk a szeretet törvényében kell 

járnunk. Azért nem lopok a testvéremtıl, mert szeretem ıt. Egy magasabb törvény alá 
tartozunk mindannyian.  

 
Galata 3:13-14: Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká tétetvén 

érettünk; mert meg van írva: Átkozott minden, aki fán függ: 14. Hogy az Ábrahám 
áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy a Szellem ígéretét elnyerjük hit 
által. 

 
Lehet, hogy azon csodálkoztok, hogy hogyan tartozik ez ide, az alá a címszó alá, hogy 

honnan származnak a betegségek?  
Azért tartozik ez ide, mert Magyarországon az egyik legnagyobb problémát abban látom, 

hogy az emberek úgy gondolják, hogy ık nem érdemesnek arra, hogy ıket Jézus 
meggyógyítsa.  

De Jézus ezt már megtette az ı megváltásában. 2000 évvel ezelıtt megtette már értünk. Ez 
nem volt más, mint Isten kegyelme, kegyelmi ajándék, a megigazulás ajándéka. A Szeretet 
tette ezt, maga Isten tette ezt. „Mert Isten úgy szerette ezt a világot, hogy az ı egyszülött Fiát 
adta, hogy mindaz, aki hisz ıbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”  

Amikor a magyarok azt észreveszik és megértik végre, hogy a betegség az ördögtıl van, 
és nem Istentıl.  

És rájönnek arra is, hogy ha érdemesnek tartják magukat rá, ha nem, attól már rég 
függetlenül Jézus ezt megtette, és nem kell megdolgoznunk érte, nem kell cselekedeteket 
hoznunk Isten elé azért, hogy tessünk neki, hogy ezt kiérdemeljük.  

Azért vagyunk igazak Isten elıtt, amit Jézus Krisztus tett értünk. Az İ véráldozata, és az 
İ bőnökért való áldozata volt az, ami ez megszerezte.  

Így váltunk új teremtéssé Jézus Krisztusban, és a múltunk teljesen eltörlıdött Jézus 
Krisztus vére által. Amikor megtérünk Jézushoz akkor bőneink eltörlését kapjuk. 
Újjászületünk a szellemünkben. Új gyermekekké válunk, Isten fiaivá válunk, a múltunk pedig 
teljesen kitörlıdik.  

Jézus azt tanítja Nikodémusnak: újjá kell születnetek. Ez egy szellemi újjászületés.  
Jézus volt az, aki megváltott minket, aki az İ csodálatos, drága, értékes vérével fizetett 

értünk.  
Tehát nem az ember érdemelte ki a saját cselekedeteibıl.  
A törvények megtartásában való teljesítése az embernek, az nem tetszik Istennek, mert a 

törvény nincs hitbıl.  
Azt írja Pál, hogyha visszamentek a törvények alá, akkor kiestek a kegyelembıl.  
Megigazultunk Isten elıtt az által, amit Jézus Krisztus tett értünk.  
Elolvastuk az Igéket, hogy az İ vére által váltunk igazzá. Még mikor bőnösök voltunk, 

Krisztus már akkor meghalt értünk. Megigazultunk az İ vére által. Még mikor ellenségei 
voltunk Istennek, már Isten akkor kiengesztelıdött velünk az İ Fiának vére által.  
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Róma 4:14-16: Mert ha azok az örökösök, kik a törvénybıl valók, hiábavalóvá lett a 

hit, és haszontalanná az ígéret: 15. Mert a törvény haragot nemz, ahol pedig nincs 
törvény, ott törvény ellen való cselekedet sincsen. 16. Azért hitbıl, hogy kegyelembıl 
legyen; hogy erıs legyen az ígéret az egész magnak; nemcsak a törvénybıl valónak, 
hanem az Ábrahám hitébıl valónak is, aki mindnyájunknak atyánk. 

 
A törvény 430 évvel következıen jött, minthogy Isten megkötötte a szövetségét 

Ábrahámmal. A törvény azért jött a világra, hogy megmutassa a számunkra, hogy bőnösök 
vagyunk, és szükségünk van egy Megváltóra.  

Amikor ezt már látjuk, hogy szükségünk van Megváltóra és üdvösségre, utána hitben 
tudjuk elfogadni azt a munkát, amit Jézus Krisztus értünk elvégzett a kereszten - és ezt meg 
kell vallanunk. Meg kell vallanunk, hogy İ az életünk Ura és Megváltója. 

 
Róma 10:9-10: Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, 

hogy az Isten feltámasztotta İt a halálból, üdvözülsz. 10. Mert szívvel hiszünk a 
megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. 

 
Szívvel hiszünk az igazságra. Ez a hit. 
 
Róma 10:13, 17: Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. 
17. Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje (Rhema) által. 
 
 
 
 


