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Ha világban élőkkel, vagyis az elveszettekkel Istenről beszélgetünk, nem akarják elfogadni, mert a 
vallásos emberektől téves képet kaptak Istenről, s ez eltaszítja, és távol tartja őket Tőle. Inkább a világ felé 
fordulnak az emberek, és nem keresik Jézust, akinél mindenre van megoldás.  

A vallásosság bibliai jelentése: azon emberi rendelkezések (vallásos törvények: pl. egyházi adó, böjt, 
gyónás) összessége, amelyek ellentétesek Isten Igéjével, ezért hatástalanítják annak erejét. (Mát. 15,3. 6) A 
vallásos emberek ugyanolyan szellemi halottak, mint az Ószövetségben levő emberek voltak. 

Mi nem vallásosak vagyunk, hanem teljes-evangéliumi gyülekezethez tartozunk és ez egy keresztény 
életforma, ami Isten Igéje alapján működik. A vallásos emberek az Ige betűje szerint járnak, mi viszont 
Szellem vezetése szerint járunk. (2Kor. 3,6) 

Sok téves nézet alakult ki a betegséggel kapcsolatban is:  
- vezekelni, bűnhődni kell az elkövetett bűnök miatt, 
- Jézusért kell szenvedni,  
- betegségeket Jézusért kell hordozni, 
- Isten nem mindenkit akar meggyógyítani, 
- betegséggel Isten tanítani akar, hogy jobb emberek legyünk,  
- hordoznom kell a keresztet, ami helyesen elhívást jelent a szolgálatra. 
A Szentírás bemutatja Isten szeretet-természetét, továbbá azt, hogy miként tekint Ő a gyermekeire, a 

betegségre és az erőtlenségre. Az Atya senkire nem akar betegséget tenni és nem is tud, mert a mennyben 
nincsen egyetlen betegséget sem. A baleseteknek, betegségeknek, problémáinknak és a halálnak nem Isten a 
szerzője. Isten eredeti teremtési tervében, nem volt betegség, járvány, halál. 

Ez mind Ádám engedetlenségének, bukásának és bűnbeesésének a következménye lett itt a földön, ami 
ezáltal átok alá helyezte a földet. A Biblia teljesen másként tanít a betegséggel kapcsolatban, ugyanis Isten 
nem tesz terheket, vagyis nehéz igát a népére.  

Ésaiás 10,27. 
27. És lesz ama napon: eltávozik az ő terhe válladról és igája nyakadról, és megsemmisül az iga a 

kenet miatt.  
Kétféle iga létezik: a súlyos iga, ami az ördögtől származik, és a könnyű iga, ami a Jézussal való 

szeretetközösségből fakad.  
Máté 11,28-30. 
28. Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugoszt-

lak titeket.  
29. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű 

vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek.  
30. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű.  
Jézus „igája” könnyű, gyönyörűséges és nincs benne hiány, betegség, fájdalom. Az isteni fajta szeretet 

átölel, és ebből jönnek a megoldások, könnyebbségek, áttörések az életünk minden területén. Ahhoz, hogy 
megértsd a szent gyógyulás valóságát, látnod kell, hogy az idők folyamán Isten természete semmit sem 
változott. (Jak. 1,17) 

A szent gyógyulással kapcsolatban hét alapelvet kell megismernünk: 
1. Isten akarata az, hogy meggyógyítson téged, mert a gyógyulás szerepel az Ő megváltási tervében. 
2. A betegség az ördögtől ered, de Isten akarata az, hogy meggyógyítson minket, és nem akarja, hogy az 

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

gondoskodott a gyógyulásról. 
4. A gyógyulás elnyerésének számos módja található meg az Igében. 
5. Különbség van aközött, hogy Isten kezdeményezi a gyógyulást természetfeletti módon, vagy az ember 

kezdeményezi a gyógyulást a saját hitén keresztül. 
6. A gyógyulás nem mindig azonnali, néha fokozatosan megy végbe. 
7. Isten gyógyítási módja szellemi, és a gyógyulást el is lehet veszíteni. 
A gyógyulás 1. alapelve: 
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1. Isten akarata az, hogy meggyógyítson téged, mert a gyógyulás szerepel az Ő megváltási tervében. 
A biblia azt tanítja, hogy minden dolgot, két vagy három bizonyítékkal kell alátámasztani. (2Kor. 13,1b) 

A betegség alóli megváltásunkat is három Igével támasztható alá, amelyek megegyeznek abban, hogy 
„Jézus vette el a mi betegségünket, és Ő hordozta a mi fájdalmainkat”.   

a./ Ésaiás 53,4-5. 
4. Pedig betegségeinket Ő viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, 

verettetik és kínoztatik Istentől!  
5. És Ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése 

rajta van, és az Ő sebeivel gyógyulánk meg.  
A héber biblia szerint: Ő maga viselte a mi betegségeinket, és a mi fájdalmainkat Ő hordozta: 

miközben mi valóban azt hittük, hogy Isten ostorozza, veri és kínozza Őt. 
Akik a keresztnél álltak, azt hitték, hogy Jézus követte el a bűnöket, ezért megérdemli a verést és a 

kínzást, de Ő bűntelen, szeplőtelen volt. Jézus bűn nélkül született, és egyetlen bűnt sem követett el a földön. 
Valójában Isten helyezte a Fiára a mi bűneinket, Aki azt az ítéletet szenvedte el, amit nekünk kellett volna 
elszenvednünk. 

A keresztények nagy része az 5. vers alapján elhiszi azt, hogy Jézus megváltotta az emberiséget a bűntől. 
De a 4. vers alapján ugyanígy el kellene hinniük azt, hogy Jézus a betegségtől is megváltotta az embert. 
Mert hogyha a Biblia egyik verse igaz, akkor ugyanígy igaz a másik is. Isten akarata az, hogy meggyógyít-
son téged, ami benne volt az Ő megváltási tervében. Ésaiás próféta már évszázadokkal ezelőtt megprófétál-
ta, hogy Jézus mit fog tenni.   

b./ Máté 8,17. 
17. Hogy beteljesedjék, amit Ésaiás próféta mondott, így szólván: Pedig betegségeinket Ő viselte, és 

fájdalmainkat hordozá.  
Ebben a versben Máté apostol Ésaiás prófétát idézi. Jézus bűnné lett értünk, hogy mi szabadok 

lehessünk, és azért vette magára a betegséget, hogy mi egészségesek lehessünk. Ezért valljuk meg közösen: 
Jézus vette el az én erőtlenségeimet, és hordozta az én betegségeimet. Ámen. 

c./ 1Péter 2,24. 
24. Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván, az igazságnak 

éljünk: Akinek sebeivel gyógyultatok meg.  
Péter apostol itt visszatekint a keresztre, és elmondja, hogy mi történt ott. Jézus azért kapott súlyos 

sebeket, hogy megváltson bennünket a betegségtől és egészségben élhessünk. Kenneth Hagin szolgálatában 
is hasonló eset történt. Egy nyomorék asszonyt (vélhetően mozgásszervi probléma) vittek hozzá, aki hét éve 
képtelen volt járni.  

Hagin az asszony felett nem kézrátétellel imádkozott, hanem a felkent Igével szolgált. Kinyitotta a 
Bibliát az 1Péter 2,24-nél, és az asszony elé tette, hogy olvassa fel. Megkérdezte tőle, hogy a versben a 
meggyógyultatok kifejezés múlt, jelen vagy jövő időben áll-e? 

A beteg elhitte azt, amit Isten Igéje mond és felismerte, hogy ez múlt időben van, vagyis ez már 
megtörtént. Az asszony így válaszolt: ha pedig azt írja a Szentírás, hogy meggyógyultunk, akkor én is 
meggyógyultam! Tehát magára vonatkoztatta a megváltás alapján a testének a helyreállítását. 

Hagin megkérte Őt arra, hogy dicsérje Istent azért, hogy ő már gyógyult. Ugyan a gyógyulásnak nem 
volt még semmi jele, de az asszony hitt és az Ige alapján cselekedett. Az is egy fontos kulcs a gyógyulás 
átvételéhez, hogy nem szabad a láthatókra tekinteni, hanem hitben kell járni. Ezután Hagin azt mondta: Most 
kelj fel és járj, Jézus nevében! Az asszony azonnal felállt a tolószékből úgy, mint a koldus az Ékes kapunál.  

Péter az Ékes kapunál hatalommal használta a Jézus nevét, mert így szólt: Jézus nevében, kelj fel és járj! 
(Csel. 3,1-8) És a béna természetfeletti módon azonnal meggyógyult és járt. Ha a kereszten nem történt 
volna meg a betegség alóli megváltás, akkor Jézus nevét sem használhatták volna. 

Vannak, akik tévesen úgy hiszik, hogy akik a betegek felé szolgálnak, ők gyógyítják meg az illetőt, de ez 
nem fedi a valóságot. Isten csak eszközként használja a hívőket, akiken keresztül kinyúl a bajban levők felé. 
Isten ereje, a kenet többféle módon tud kiáradni és szabaddá tenni másokat. Isten Igéje mindig a 
rendelkezésünkre áll, ami mindörökké fel van kenve. Az Ő Igéje szellem és élet, és ezért soha nem vall 
kudarcot. (Ján. 6,63) 

Jézus kétezer éve megszerezte mindannyiunk gyógyulását, de a nyomorék asszony csak az Igét olvasva 
szerzett tudomást róla, és miután ezt megértette, rögtön meg is ragadta a gyógyulását. Az Ige ismeretének a 
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hiánya akadályozta őt a gyógyulásban. Az 1Péter 2,24 igevers pontosan azt jelenti, amit mond, hogy az Ő 
sebeivel elnyertük a gyógyulásunkat, amit a hitünkkel meg kell ragadnunk. 

A gyógyulás 2. alapelve: 
2. A betegség az ördögtől ered, de Isten akarata az, hogy meggyógyítson minket, és nem akarja, 

hogy az Ő gyermekeinek bármije is legyen, ami az ördögtől való. 
Apostolok cselekedetei 10,38. 
38. A názáreti Jézust, mint kené fel Őt az Isten Szent Szellemmel és erővel, aki széjjeljárt jót tévén 

és meggyógyítván mindeneket, kik az ördög elnyomása alatt voltak; mert az Isten volt Ővele.  
Ez a vers a betegséget ördögi elnyomásnak nevezi. Jézus a Szent Szellem kenetével és erejével azokat 

gyógyította meg, akik az ördög elnyomása alatt voltak. Jézusban az Atya Szelleme munkálkodott itt a 
földön, Isten kente fel Őt a szolgálatra a Szent Szellemmel. E természetfeletti kenet által az ördögtől 
származó minden betegséget meggyógyított a földi szolgálatában, aki hittel fordult Hozzá. Jézus minden 
betegséget gyógyít, de nem tud minden beteget meggyógyítani, csak aki hisz.  

Lukács 13,11-13. 
11. És ímé, volt ott egy asszony, akiben betegségnek szelleme volt tizennyolc esztendőtől fogva; és 

meg volt görbedve, és nem tudott teljesen felegyenesedni.  
12. És mikor azt látta Jézus, előszólítá, és monda néki: Asszony, feloldattál a te betegségedből!  
13. És reáveté kezeit; és azonnal felegyenesedett, és dicsőítette az Istent.  
A sátán tizennyolc éven keresztül megkötözöttségben tartotta ennek az asszonynak a testét. Ebből a 

történetből látható, hogy Jézus a szabadító, a sátán pedig az elnyomó. Jézus ebben az esetben kézrátétellel 
szolgált és asszony szabaddá vált. 

János 10,10. 
10. A tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson; én azért jöttem, hogy 

életük legyen, és bővölködjenek.  
Amikor Jézus a tolvajt említi, az ördögről beszél, nem pedig Istenről. A tolvaj azért jön, hogy lopjon, 

öljön és elpusztítsa Isten teremtményét, az embert. Jézus viszont azért jött, hogy örök életünk legyen, és 
mindenben bővölködve, kiteljesedett életet élhessünk.  

A betegség egy tolvaj, mert ellopja az egészségedet, a boldogságodat, a családodat, Isten áldásait, a 
pénzedet, amit hasznosabb, észszerűbb, gyümölcsözőbb dolgokra is lehetne fordítani (pl. áldás van a 
szegények és szolgálatok támogatásán).  

Sem Isten, sem Jézus, sem a Szent Szellem nem tolvajok. Ebben az Igében Jézus szembeállítja az Ő 
cselekedeteit az ördög cselekedeteivel, ezért ezt a verset a Biblia vízválasztójának is nevezik. 

1János 3,8. 
8. Aki a bűnt cselekszi, az ördögből van; mert az ördög kezdettől fogva bűnben leledzik. Azért 

jelent meg az Istennek Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa.  
Jézus megszületésének az volt a célja, hogy lerontsa az ördög munkáit. Jézus megszületésének az volt a 

célja, hogy lerontsa az ördög munkáit. Krisztusnak köszönhetjük, hogy az ördögnek nincs joga Isten 
újjászületett gyermekeit beteggé tenni vagy szegénységben tartani. 

Ő nem csak a bűnt törölte el, hanem meggyógyította az ördög elnyomása alatt levőket is. Amikor 
felismerjük azt, hogy a betegség és a gyengeség az ördögtől származik, akkor majd egyre jobban ellen 
tudunk állni a tüneteknek. 

Hibát követünk el akkor, amikor elfogadjuk a betegséget. Ha az orvos egy rossz diagnózist állapít meg, 
és te azt elújságolod mindenkinek, akkor ezzel elfogadtad azt a betegséget, mert kimondtad azt, hogy ez 
megvan nekem!  

Amikor a postásnál aláírod a csomagszállítót, onnantól kezdve tiéd a küldemény. Ehhez hasonlóan, 
amikor a betegségedről beszélsz, akkor a szavaiddal elfogadod és átveszed a betegséget. Tiltsd meg az 
ördögnek, Jézus nevében, hogy beférkőzzön az életedbe! 

Köszönet Istennek, hogy a gyógyulás hozzánk tartozik Krisztusban. Nekünk kell ellenállnunk az 
ördögnek a Jézus neve által, és nekünk hittel kell átvenni a gyógyulásunkat, ami a megváltás része. 


