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

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

hogy az Ő gyermekeinek bármije is legyen, ami ördögtől való. 
A gyógyulás 3. alapelve:  
Isten mindkét szövetségben foglalkozott a betegséggel és gondoskodott a gyógyulásról. 
Isten természete és akarata az, hogy minket szent egészségben tartson. Az alábbi versben Isten kijelenti, 

hogy: … én vagyok az Úr, a te gyógyítód! 
2Mózes 15,26.  
26. És monda: Ha a te Uradnak Istenednek szavára hűségesen hallgatsz és azt cselekszed, ami 

kedves az Ő szemei előtt és figyelmezel az Ő parancsolataira és megtartod minden rendelését: egyet 
sem bocsátok reád ama betegségek közül, amelyeket Egyiptomra bocsátottam, mert én vagyok Jehova 
Raffa, az Úr, a te gyógyítód.  

(Mivel a magyar nyelvben nincs megfelelő nyelvtani szerkezet, ezért a héber szövegben megengedő módban írt 

vers a magyar nyelvben több fordításban is okozati módban lett lefordítva, ami félreértésre adhat alkalmat.) 

Az eredeti héber szövegben az áll, hogy: „Én nem engedem meg, hogy akár egy betegség is rád jöjjön 
azok közül, amelyeket megengedtem, hogy az egyiptomiakra jöjjenek.” Láthatjuk, hogy nem Isten 
helyezte a betegségeket Izraelre és az egyiptomiakra. Az embereket, e világ istene, a sátán betegíti meg. 

(Nagy különbség van a két állítás között: Isten bocsátja ránk a betegséget vagy Isten nem engedi meg, hogy 

betegség jöjjön ránk.) 

2Mózes 23,25-26. 
25. És szolgáljátok az Urat a ti Isteneteket, akkor megáldja a te kenyeredet és vizedet; és eltávo-

lítom tiközületek a betegséget.  
26. El sem vetél, meddő sem lesz a te földeden semmi; napjaid számát teljessé teszem.  
Isten a napjaink számát teljessé akarja tenni, és szeretné, hogy az ígért 120 évet boldogságban, egész-

ségesen, örömben élnénk le. (1Móz. 6,3) Ma az emberek túlnyomó többsége úgy gondolja, hogy csak 
betegségben lehet meghalni, de ez nagy tévedés. Isten azt ígérte, hogy betegség nélkül, egészségesen is 
átaludhatunk az örökkévalóságba, amikor az időnk lejár és hazaköltözünk. (5Móz. 34,7) A fizikai halál során 
csak a testünk válik élettelenné, az örökéletű lényünk (szellemünk és lelkünk) visszaköltözik az Úrhoz.  

Zsoltár 103,3-5. 
3. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet.  
4. Aki megváltja életedet a pusztulástól; kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged.  
5. Aki jóval elégíti meg a te szádat, ifjúságodat megújítja, mint a sasét.  
Aki az ószövetségi törvényt betartotta, az áldásokban járt, aki viszont megszegte, az saját magát helyezte 

átok alá, mert az ember szabad akaratot kapott. Amíg Izrael népe betartotta Isten szövegségét, addig 
egyetlen betegség sem volt köztük. A csecsemők, és a fiatalok nem haltak meg idő előtt, vagyis betöltötték 
az éveik számát, mielőtt meghaltak.  

Amikor a nép megszegte a szövetség törvényét, akkor az engedetlensége (bűne) miatt kivonta magát az 
isteni védelem alól, és betegség alá került. Ahogy Isten megbocsátotta az engedetlenségüket, ugyanúgy meg 
is gyógyította a betegségüket, vagyis a megbocsátás kihatással volt a testük helyreállítására is. Figyeld meg, 
a gyógyulás minden betegségre vonatkozik, nemcsak néhányra. Az izraeliták azért lettek betegek, mert 
ellenszegültek Isten Igéjének és tanácsának.    

Zsoltár 107,17-21. 
17. A balgatagok az ő gonoszságuknak útjáért, és az ő hamisságukért nyomorgattattak. 
18. Minden étket utála az ő lelkük, és a halál kapujához közelgetének.   
19. De az Úrhoz kiáltának szorultságukban: sanyarúságukból kiszabadította őket.  
20. Kibocsátá az Ő Igéjét és meggyógyítá őket, és megmenté őket a pusztulástól.  
21. Adjanak hálát az Úrnak az Ő kegyelméért, és az emberek fiai iránt való csodadolgaiért. 
Sokan közel kerültek a halálhoz, de Istenhez kiáltottak, aki megmentette őket. Láthatjuk, hogy ők vonták 

ki saját magukat annak a szövetségnek az oltalma alól, amit Isten kötött velük. De Isten kibocsátotta az Ő 
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Igéjét (Szavát), ami által meggyógyította és megszabadította őket. Akkor még nem volt írott Biblia, ezért a 
prófétákon keresztül szólt Isten. Mert akkor csak a királyok, a papok és próféták felett (nem bennük) volt a 
Szent Szellem, a szolgálat végzése céljából.  

Az Ésaiás 53. fejezetében található prófécia egy képet tár elénk az eljövendő Messiásról, és Gyógyítóról. 
Most nézzük meg ezt kétféle fordítás szerint.  

Ésaiás 53,3-6. Egyszerű fordítás: 
3. Az emberek lenézték őt, még barátai is elhagyták. Tudta, mi a fájdalom, és hogy mit jelent a 

betegség, de mi arcunkat eltakartuk, hogy ne is lássuk.  Nem törődtünk vele. 
4. Pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmaink nehezedtek rá. S mi még azt hittük, hogy Isten 

csapásai sújtják, hogy Ő (ok nélkül) veri és bünteti! 
5. Bizony, bűneinkért kapott sebeket, vétkeinkért törték össze Őt! Békességünk büntetését ő fizette 

meg, és sebei árán gyógyultunk meg. 
6. Mind a saját fejünk után mentünk, szétszéledtünk és eltévedtünk, mint nyájtól a juhok, de az 

Örökkévaló az Ő vállára rakta mindannyiunk vétkeit. 
A szószerinti héber fordítás a következőképpen szól:  
Ésaiás 53,3-6. Leeser fordítás: 
Megvetették és elkerülték Őt az emberek; fájdalmak embere és betegség ismerője; és mint aki 

elrejtette arcát előlünk, megvetett volt, mi pedig nem becsültük meg Őt.  Pedig csak a mi betegségeinket 
viselte önmagán, és a mi fájdalmainkat hordozta: miközben mi azt hittük, hogy Ő valójában Istentől 
ostoroztatik, verettetik, és kínoztatik. Pedig Ő a mi bűneinkért lett megsebesítve, a mi vétkeinkért lett 
megrontva: rajta volt a büntetés a mi békességünkért; és az Ő sebei által adatott meg nekünk a gyógyulás.  

Ezekből a fordításokból mélyebben láthatjuk, hogy Jézus mit végzett el értünk és helyettünk. Mi 
vagyunk azok, akik vétkeztünk, és nem Jézus, Ő bűntelen volt. Az ítélet nekünk járt volna, de Jézus ezt 
helyettünk vállalta magára.  

Isten a megváltáskor az ember egész lényével foglalkozott, a szellemével is, a, lelkével és a testével is 
foglalkozott, amikor a bűneinket és betegségeinket Jézusra helyezte. A szellemünk megváltást nyert az 
újjászületéskor, a lelkünket nekünk kell megváltani az Igével való megújítás által, a testünk megváltása 
pedig az elragadtatáskor fog megtörténni, amikor megdicsőült testet kapunk Istentől. 

Isten terve az volt, hogy Izrael népe betegség és gyengeség nélkül élje le a teljes életét, ami a mai napra 
is vonatkozik. Isten az Ószövetségben is ugyanaz a gyógyító Isten volt, mint ma az Újszövetségben, mert Ő 
sohasem változik. (Jak. 1,17, Zsid. 13,8) 

Az Ószövetség alatt élők a szellemi halál miatt csak Isten szolgái voltak, de mégis meggyógyította őket. 
Ma az Újszövetségben a gyógyulás még jobban igaz ránk nézve, mert az újjászületés által Isten fiaivá 
váltunk. (Gal. 4,5-7) A gyógyulás a fiakhoz tartozik, tehát a mi osztályrészünk. (Mát. 15,26) 

A Biblia elmondja, hogy nekünk sokkal jobb ígéretek alapján, egy jobb szövetségünk van, Jézus vére 
által. (Zsid. 8,6) Az Újszövetség azért jobb szövetség, mert Isten a Fia által ebben is gondoskodott a szent 
gyógyulásról, hogy semmitől ne kelljen szenvednünk.  

Ha egy szövetség jobb az előzőnél, akkor abban megvan mind az, ami a másikban volt, sőt még több is 
annál. Például az 1000 forint azért jobb az 500 forintnál, mert az kétszeresen tartalmazza az 500 forintot. 
Isten elküldte az Igéjét a gyógyulásunk érdekében, amit az Ószövetségben a próféták által szólt, az 
Újszövetségben pedig maga Jézus gyógyít, az Ige által.  

János 1,1-3. 14. 
1. Kezdetben vala az Ige, és az Ige vala az Istennél, és Isten vala az Ige.  
2. Ez kezdetben az Istennél volt.   
3. Minden Őáltala lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett.  
14. És az Ige testté lett és lakozék miközöttünk és láttuk az Ő dicsőségét, mint az Atya egyszülött-

jének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal.  
Jézus volt az Isten által küldött Ige. Mielőtt Jézus megszületett a földre, az Ő neve a mennyben Ige volt. 

Már előre megprófétálták, hogy Jézus fogja elhordozni a betegségeinket és a fájdalmainkat, amit az imént 
néztünk meg. (Ésa. 53,4-5) A mennyei Atyánk szeretetéből és irgalmasságából fakadó terve az, hogy soha 
egyetlen hívő se legyen beteg, leélje életének teljes hosszát, és egészségesen átaludjon az örökkévalóságba. 

Minden szülő azt szeretné a gyermeke számára, hogy egészségben és jólétben éljen, ezért sokan erejük 
felett dolgoznak. (Mát. 7,11) A szerető Atyánk Krisztusban gondoskodott a gyermekei fizikai, testi 
épségéről, mert Jézus a sebeiben elhordozta az összes betegséget. 
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Most egy történet következik. Egy család 1918-ban elment egy pünkösdi összejövetelre, ahol prédikáltak 
a gyógyulásról és kézrátétellel imádkoztak a betegekért. A 93 éves nagymama nem tudott elmenni velük, de 
nagyon megörült, amikor megtudta, hogy hova járnak. Elmesélte nekik, hogy ő 40 évvel korábban befogadta 
Jézust élete Urának és Orvosának, és azóta sohasem volt beteg.  

Ő idős korában hittel kijelentette a szeretteinek, hogy betegség és gyengeség nélkül fog hazamenni az 
Úrhoz. Ezt követően a nagymama még több mint egy évig élt épen, egészségesen. Egyik nap, a reggeli közben 
így szólt a családhoz: ma délelőtt 10 órakor „hazamegyek”! De a család nem értette, hogy ezzel mit akar 
mondani. Miután elvégezte a házi munkát, leült Bibliát olvasni és 10 órakor azt mondta az unokájának, hogy: 
itt van Jézus, nekem mennem kell, Isten veletek! A székén ülve a kezével intett egyet és kiköltözött a testéből.  

Amikor közel az idő, akkor az ember tudni fogja a haza költözésének az idejét. Isten tervével ellentétben 
sokan bebeszélik maguknak a betegséget és a korai halált, és meglesz nékik, amit kimondtak, az is ami jó, és 
az is ami rossz. (Márk 11,23) 

Vannak, akik tévesen úgy gondolják, hogy a bűneikért betegséggel kell megfizetniük, ezért nem tudják 
átvenni a Krisztus által megszerzett gyógyulásukat, és ezzel megnehezítik és lerövidítik a saját életüket. A 
bűnbocsánat és a gyógyulás karöltve jár, mert Jézus mindkettőt elvégezte.  

Ha az Úr mutat neked egy Igét, amely a szívedhez szól, akkor ne engedd meg, hogy a világi 
gondolkodású emberek (vallás, téves tanok, vallás, emberi érvelések és okoskodások) kilopják azt a 
szívedből. Sokan kifordítva magyarázzák az Igét, mert nincs bennük a Szent Szellem. Az embereket gyakran 
azzal fosztják meg a gyógyulástól, hogy azt mondják nekik, hogy: rosszat tettek és ezért meg kell fizetniük, 
betegen és szenvedve kell leélni az életüket. 

Jakab 5,14. 
14. Beteg-e valaki köztetek? Hívja magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak felette, meg-

kenvén őt olajjal az Úrnak nevében.  
Jakab apostol abban az időben megkérdezte, hogy van-e beteg a hívők között. A mai Egyházban sajnos a 

szentek túlnyomó többsége tünetekkel küzd. De ez a vers mutat egy megoldást, hogy betegek kérésére a 
gyülekezet szellemben és hitben erős tagjai imádkozzanak értük és kenjék meg őket olajjal (ami a Szent 
Szellem jelképe), mert ezáltal is meggyógyulhatnak. Minden a mi hitünk szerint fog történni, ugyanis a hit 
számára nincs lehetetlen! (Mát. 9,29. Márk 9,23)  

A gyógyulás átvételéhez mélyebben meg kell ismerni az újszövetségi Igéket. 
Máté 8,17. 
17. Hogy beteljesedjék, amit Ésaiás próféta mondott, így szólván: Pedig betegségeinket Ő viselte, és 

fájdalmainkat hordozá.  
Máté apostol elmondja, hogy Jézus elhordozta a gyengeségeinket és a betegségeinket.   
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.  
Jézus szent sebei szolgáltak arra, hogy gyógyulást nyerjünk általa. Az Egyszerű fordítás sokkal érthetőb-

ben adja vissza. 
Galata 3,13-14. Egyszerű fordítás:  
13. Krisztus azonban kiváltott bennünket a Törvény átka alól, amikor helyettünk magára vette az 

átkot. Az Írás ezt így magyarázza: „Átok sújt mindenkit, akit fára függesztve végeznek ki.” (Ezt csak 
egyetlen ember tehette meg, Jézus!) 

14. Így az Ábrahámnak ígért áldás Krisztus Jézusban a zsidóságon kívüli népekre is érvényes, 
hogy hitük által megkapják a megígért Szent Szellemet. 

Jézus átokká lett érettünk, mert elhordozta a betegséget és a szegénységet, így hozzánk az Ábrahámi 
áldások tartoznak. Mivel Ábrahám Isten szövetségese volt, ezért őt gazdagsággal és egészséggel tudta 
megáldani. A hitét, bizalmát ő teljesen Istenbe vetette. 

A gyógyulás a miénk, mert Jézus megszerezte a számunkra, mégsem hullik ránk, mint az érett gyümölcs 
a fáról. Azért nem hullik csak úgy magától az emberekre a gyógyulás, mert sohasem hallottak róla bibliai 
tanítást. A hitünk (jelen esetben a gyógyulásba vetett hitünk) csak a bibliai ismeretünk mértékéig terjedhet, 
ezért kell az Igét prédikálni. (Róm. 10,17) 

Bár hozzánk tartozik a gyógyulás, de nekünk is tennünk kell érte valamit: elfogadhatjuk vagy elutasíthatjuk 
azt, mert Isten nem fogja ránk kényszeríteni az áldásait. A szent gyógyulás Isten Igéjében található meg, 
amiről fokozatosan kapjuk meg a megértést, ha első helyre tesszük az Igét és időt szánunk a tanulmányozására.  
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Amikor belemélyedsz Isten Igéjébe, akkor a kételyek megszűnnek. Ha még kételyeid lennének, akkor ez 
azt jelenti, hogy még nem állsz szilárdan az Igén. Amikor már megértjük, hogy mit mond a Biblia a 
gyógyulásról, akkor az a gondolat már fel sem merül bennünk, hogy esetleg nem gyógyulnánk meg.  

Zsoltárok 119,130. Egyszerű fordítás:  
130. Uram, beszéded megértése világosságot gyújt a sötétben, még a tanulatlan embert is bölccsé teszi. 
A gyógyulásba vetett hit az Ige világosságából keletkezik, amikor tanítást kapnak a hívők a szent 

egészségről, ami hozzánk tartozik Krisztusban. 


