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A GYÓGYULÁS HÉT ÚTJA 4. 
Horváth Sándorné Éva tanításvázlata 

Nyim, 2016. 05. 20. 
 

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 az ördögtől. 
3. alapelv: Isten nem csak az Ószövetség alatt, hanem az Újszövetségben is foglalkozott a betegséggel és 

gondoskodott a gyógyulásról. 
4. alapelv: A gyógyulás elnyerésének számos módja található meg az Igében. 
A gyógyulás 5. alapelve:  
Tudj különbséget tenni aközött, hogy Isten kezdeményezi a gyógyulást természetfeletti módon, 

vagy az ember kezdeményezi a gyógyulást a saját hitén keresztül. 
Meg kell ismernünk a kettő közötti különbséget, hogy ne ütközzünk akadályba. 
János 5,2-4. 
2. Van pedig Jeruzsálemben a Juhkapunál egy tó, amelyet héberül Betesdának neveznek. Öt tor-

náca van.  
3. Ezekben feküdt a betegek, vakok, sánták, sorvadtak nagy sokasága, várva a víznek megmozdulását.  
4. Mert időnként angyal szállt a tóra, és felzavarta a vizet: aki tehát először lépett bele a víz 

felzavarása után, meggyógyult, bármilyen betegségben volt.   
Jeruzsálemben a Bethesda tavánál öt oszlopcsarnokot építettek, amelyek tele voltak beteg emberekkel 

(bénák, sánták, nyomorékok, vakok) akik arra vártak, hogy a víz felkavarodjon. Mert időközönként egy 
angyal jött le a mennyből, hogy felkavarja a vizet. Minden ilyen esetben csak az az egy ember gyógyult 
meg, aki elsőnek jutott be a tóba. A többieknek azután várniuk kellett a víz következő felkavarodására. 
Ebben az esetben Isten kezdeményezte a betegek gyógyulását természetfeletti módon. 

A gyógyítások ajándékai is hasonló módon működnek, amit Isten Szelleme működtet az Ő akarata 
szerint. A kilenc szellemi ajándékot a Szent Szellem cselekszi meg embereken keresztül, és a saját akarata 
szerint hozza működésbe azokat. (1Kor. 12,8-11) 

1Korinthus 14,1. 
1. Kövessétek a szeretetet, kívánjátok a szellemi ajándékokat, leginkább pedig, hogy prófétáljatok.  
Teljes szívvel kívánnunk kell a szellemi ajándékok megnyilvánulását, amely az isteni-fajta szeretet által 

működik. Nagyobb összejöveteleken sem gyógyul meg minden ember, csak töredéke nyeri vissza az 
egészségét a szellemi ajándékok megnyilvánulásain keresztül. Az ilyen gyógyulások láttán a többi résztvevő 
is elkezd hinni Istenben és ők is meggyógyulnak. Amikor működésben vannak a gyógyítások ajándékai, az 
emberek egy része azonnal meg szokott gyógyulni. Az ilyen megnyilvánulások Isten jelenlétét és erejét jelzik. 

Zsidó 2,4. 
4. Velük együtt tett bizonyságot arról az Isten, jelekkel meg csodákkal, sokféle erő megnyilvánu-

lással, és a Szent Szellem ajándékainak szétosztásával az Ő akarata szerint.  
A korai Egyházban az apostolok példája is megmutatja, hogy a kézrátételes imádság által sok csoda 

történt, amelyek a mai napon is ugyanúgy működnek. Leginkább akkor tudunk szolgálni mások felé, ha ők 
megkérnek rá, mert ez a nyitott szívet jelzi. Senkire nem szabad ráerőltetni azt, hogy szolgáljunk felé, mert 
mindenkinek szabad akarata van, amivel élhet. A másik eset az, amikor a hívő a saját hite által kezdemé-
nyezi a gyógyulást. 

Márk 5,25-34. 
25. És egy asszony, aki tizenkét év óta vérfolyásos volt,  
26. És sok orvostól sokat szenvedett, és minden vagyonát magára költötte, és semmit sem javult, 

sőt inkább még rosszabbul lett,  
27. Mikor Jézus felől hallott, a sokaságban hátulról kerülve, illeté annak ruháját.   
28. Mert ezt mondja vala: Ha csak ruháit illethetem is, meggyógyulok.   
29. És vérének forrása azonnal kiszáradt, és megérzé testében, hogy kigyógyult bajából.  
30. Jézus pedig azonnal észrevevén magán, hogy isteni erő áradott ki belőle, megfordult a 

sokaságban, és monda: Kicsoda illeté az én ruháimat?   
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31. És mondának néki az Ő tanítványai: Látod, hogy a sokaság szorít össze téged, és azt kérdezed: 
Kicsoda illetett engem?   

32. És körülnézett, hogy lássa azt, aki ezt cselekedte.   
33. Az asszony pedig tudva, hogy mi történt vele, félve és remegve megy vala oda, és elébe borult és 

elmondott néki mindent igazán.  
34. Ő pedig monda néki: Leányom, a te hited megtartott téged. Eredj el békével, és megszabadulva 

bajodtól, maradj egészséges.  
A vérfolyásos asszony 12 évig szenvedett a betegségében, az orvosokra költötte minden vagyonát, 

mégsem gyógyult meg, sőt inkább rosszabbul lett. De amikor Jézus gyógyító szolgálatáról hallott, akkor a 
hite fellángolt. Kijelentette a hitét: ha Jézus ruhájának a szegélyét megérintem, akkor meggyógyulok! 

A betegeknek abban az időben nem volt szabad közösségbe menniük, ezért minden bátorságát össze 
kellett szednie ahhoz, hogy Jézus közelébe juthasson. A hitét meg is cselekedte és a tömegen átfurakodva 
sikerült Jézus köntösének szélét megérintenie. Ekkor Jézusból isteni erő áradt ki, ami azonnali gyógyulást 
hozott a számára. Jézus azt mondta: Leányom, a te hited megtartott téged!  

Ebben az esetben nem Jézus kezdeményezte a gyógyulást, hanem az asszony a saját hite által cselekedte 
meg. Ha az asszony a saját hite által át tudta venni a gyógyulását, akkor a te is képes vagy átvenni a 
gyógyulásodat a saját hited alapján, amit az Igéből nyerhetsz. Kenneth Hagin életét is az Isten Igéjéből nyert 
hite mentette meg, amit meg is cselekedett. (Márk 11,23) Ahogy a hit működött az Ószövetségben, 
ugyanúgy működik a mai időkben is. 

A gyógyulás 6. alapelve:  
A gyógyulás nem mindig azonnali, sok esetben fokozatosan megy végbe. 
Először nézünk két esetet az azonnali gyógyulásra. 
János 5,5-9. 
5. Volt ott egy ember, aki harmincnyolc esztendőt töltött betegségében.  
6. Ezt amint látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már sok idő óta úgy van; monda néki: 

Akarsz-é meggyógyulni?   
7. Felele néki a beteg: Uram, nincs emberem, hogy amikor a víz felzavarodik, bevigyen engem a 

tóba; és mire én odaérek, más lép be előttem.   
8. Monda néki Jézus: Kelj fel, vedd fel a te nyoszolyádat, és járj!  
9. És azonnal meggyógyula az ember, és felvevé nyoszolyáját, és járt. Aznap pedig szombat volt.  
A Bethesda tavánál, amikor Jézus szolgált a 38 éve mozgásképtelen ember felé, az azonnal meggyógyult 

a saját hite által.  
Lukács 8,46-47. 
46. Jézus pedig monda: Illetett engem valaki; mert én észrevettem, hogy erő származék ki tőlem.  
47. Mikor pedig látta az asszony, hogy nem maradt titokban, reszketve előjött és előtte leesvén, 

megjelentette néki az egész sokaság előtt, miért illette Őt, és hogy azonnal meggyógyult.   
Ez az asszony a hit előre kijelentette, hogyha Jézus ruháját megérinti, azonnal meggyógyul. Majd a 

kimondott hitét meg is cselekedte oly módon, hogy befurakodott a tömegbe. A vérfolyásos asszony, ahogy 
hittel megérintette Jézus ruháját, abban a pillanatban meggyógyult. De fennáll a veszélye annak, hogy akik 
azonnal meggyógyulnak, könnyen elfeledkeznek Istenről és ezért el is veszíthetik a gyógyulásukat. 

Most nézzünk két esetet a fokozatos gyógyulásra.  
Lukács 17,12-14. 
12. És mikor egy faluba bement, jött elébe tíz bélpoklos férfi, kik távol megálltak:  
13. És felemelték szavukat, mondván: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk!  
14. És mikor őket látta, monda nékik: Elmenvén mutassátok meg magatokat a papoknak. És lőn, 

hogy míg odamenének, megtisztulának.  
Tíz leprás jött Jézussal szembe, akik jó messze álltak meg Tőle, és onnan kiáltottak: „Jézus, Mester, 

segíts rajtunk!”Mikor Jézus látta őket, ezt mondta nekik: „Menjetek, mutassátok meg magatokat a papnak!” 
Mind a tíz leprás elindult, és útközben gyógyult meg, „míg odamenének”. Ez a gyógyulás fokozatosan ment 
végbe mind a tíz embernél. 

János 4,49-53. 
49. Monda néki a királyi ember: Uram, jöjj, mielőtt a gyermekem meghal.  
50. Monda néki Jézus: Menj el, a te fiad él. És hitt az ember a szónak, amit Jézus mondott néki, és 

elment.   
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51. Amint pedig már megy vala, elébe jöttek az ő szolgái, és hírt hoztak néki, mondván: A te fiad él.  
52. Megtudakozta azért tőlük az órát, amelyben megkönnyebbedett, és mondának néki: Tegnap 

hét órakor hagyta el őt a láz;   
53. Megértette azért az atya, hogy abban az órában, amelyben azt mondá néki Jézus, hogy: A te 

fiad él. És hitt ő, és az ő egész házanépe.  
A királyi tisztviselő kérlelte Jézust, hogy gyógyítsa meg a gyermekét. Jézus azt válaszolta: „Menj csak 

haza, a fiad élni fog!” Az apa pedig hitt Jézus szavának és elindult hazafelé. Útközben találkozott a 
szolgáival, akik azzal a hírrel jöttek elé, hogy a fia már jobban van, ami a fokozatos gyógyulásra mutat rá. 

Az apa megkérdezte őket, mikor lett jobban a gyermek, amire ők azt felelték, hogy előző nap hét órakor 
múlt el a láza. Visszaemlékezett arra, hogy Jézus pontosan abban az órában mondta neki: „A fiad élni fog!” 
A fokozatosan gyógyuló emberek, ha Istennel járnak, akkor egyre jobban lesznek és ez a felismerés értékes 
lesz a számukra. 

A gyógyulás 7. alapelve:  
Isten gyógyítási módja szellemi, és a gyógyulást el is lehet veszíteni. 
A szent gyógyulás nem mentális és nem fizikai síkon történik, hanem szellemi úton. Mert amikor Isten 

gyógyít, az ember szellemén keresztül gyógyít. Isten nem elme, Isten nem fizikai lény, hanem Isten szellem. 
Isten ereje által meggyógyulni azt jelenti, hogy Isten Szelleme gyógyít meg. Mivel pedig a szent gyógyulás 
szellemi, azt el is lehet veszíteni.  

Sokan elveszítették a gyógyulásukat, mert ajtót nyitottak az ördögnek (félelem, aggodalom, sérelem, 
harag által). Amikor Jézus gyógyítóként szolgált, Ő hitet követelt, a hit pedig a szellemünkben születik meg 
az Ige hallása által. (Róm. 10,17) Sokak hite, ami egy istentisztelet során megerősödik, azt könnyen el is 
veszíthetik, amikor visszamennek az előző hitetlen környezetükbe. Senkinek nem kellene a hitében meg-
gyengülnie, mert Isten Igéje mindenki számára egyformán működik.  

Jelenések 3,11. 
11. Ímé, eljövök hamar: tartsd meg ami nálad van, hogy senki el ne vegye a te koronádat.  
Jelenések 2,25. 
25. Hanem ami nálatok van, azt tartsátok meg addig, amíg eljövök.  
Jézus a hit megtartására utal, amikor azt mondja: „tartsd meg, ami nálad van”, mert a hitet el is lehet 

veszíteni. Ugyanígy a gyógyulást is el lehet veszíteni, mivel a helytelen gondolkodás ajtót nyit az ördögnek, 
aki visszahelyezi rád a betegséget. 

Jézus minden gyógyítása szellemi úton történt, és nem gyógyszer vagy orvos által. Ha valaki megkapja a 
gyógyulását a hite által, majd egy idő múlva újra jelentkezik a tünet, akkor nem szabadna kételkedni Isten 
gyógyító szándékéban, mert ezzel visszaengedi az ördög munkáit az életébe. Az ellenség csak úgy tud 
visszatérni, ha megnyitjuk az ajtót előtte. 

Meg kell tanulni az Igéből, hogyan kell megtartani a gyógyulást, és hogyan kell ellenállni az ördögnek. 
(Jak. 4,7) Minden olyan dolognak ellen kell állnunk, meg kell tagadnunk, vissza kell utasítanunk, ami az 
ördögtől származik: félelem, kételkedés, betegség, stb. Többen veszítik el a gyógyulásukat az ördög újabb 
támadása során (tünet visszahelyezése), mint bármely más módon (pl. téves gondolkodás miatt: Isten 
akarata-e a gyógyulás?). (1Pét. 5,8-9) Meg van írva, hogy az ördög mindig megpróbál majd visszatérni oda, 
ahol volt, ugyanazzal vagy még súlyosabb tüneteket hozva magával. (Luk. 11,24-26) A világ azt mondja, 
hogy egyszer lent, egyszer fent, de nekünk ezt nem szabad elfogadnunk.  

Ha megállunk a hitünkben, akkor mindig a krisztusi győzelemben járhatunk, mert a hit az élet minden 
területén működik. Az érzékszervek uralta embert korlátozzák a láthatók, amellyel kizárja Istent az életéből, 
és összezárja a betegséggel és annak forrásával, az ördöggel. (2Kor. 4,18) Az érzékszervek azt mondják, 
hogy nincs meg neked a gyógyulás, a hit pedig azt mondja, hogy igenis megvan, tehát a kettő között óriási a 
különbség. Akik kizárólag a láthatókra és az érezhetőkre hagyatkoznak, azok soha nem tudják átvenni a 
szent gyógyulásukat. 

Akik bizonyságot kapnak a szellemükben a gyógyulásukról, és figyelmen kívül tudják hagyni a látható 
és érezhető körülményeket, azok számára el fog jönni a gyógyulás órája. (2Kor. 5,7) Ha valaki megkérdezi 
tőled, hogyan érzed magad, ne engedd, hogy az Igébe vetett hitedből kibillentsen. A válaszod így szóljon: 
lényegtelen az, hogyan érzem magam, mert Isten Igéje azt mondja, hogy meggyógyultam Jézus sebei által, 
akkor az így is van. Akinek szellemben belső bizonyossága van a gyógyulásáról, ezt mondja: még soha 
semmiben nem voltam ilyen biztos egész életemben. Csak annak lehet segíteni, aki megengedi, mert sem 
ember, sem Isten nem tud annak segíteni, aki a láthatókra tekint. 
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Bizonyságok Kenneth Hagin Hét dolog, amit tudni kell a szent gyógyulásról c. könyv 91-93. oldaláról: 
1.) FOLYAMATOS GYÓGYULÁS 
1971-ben a Teljesevangéliumi Üzletemberek összejövetelén prédikáltam St. Louis-ban, amikor egy mas-

sachusettsi házaspár megállított a hotel előcsarnokában és elmesélte nekem, hogyan gyógyult meg tizenöt 
éves fiuk egy gyógyíthatatlan betegségéből a Teljesevangéliumi Üzletemberek előző évi összejövetelén. 

Azelőtt néhány havonta specialistákhoz vitték a fiukat New York Citybe. A családot barátaik hívták el a 
Teljesevangéliumi Üzletemberek összejöveteleire. Ott hallottak engem tanítani arról, hogy a hitről meg-
vallást kell tenni. A szülők kíváncsian várták, hogy vajon működik-e. 

Amikor másnap megkérdezték fiuktól, hogyan érzi magát, ő azt felelte: 
— Tegnap meggyógyultam. 
— Biztos vagy benne? — kérdezték. 
— Persze hogy biztos. Még soha semmiben nem voltam ilyen biztos egész életemben — válaszolta a fiú. 
— De hogy érzed magad? — érdeklődtek. 
— Az lényegtelen. Isten Igéje azt mondja, hogy meggyógyultam. 
Ez a fiú megértette! 
Amikor csak megkérdezték a szülei, a fiú mindig azt felelte: — Remekül vagyok. 
Végül eljött a következő orvosi vizsgálat ideje New York Cityben. Az orvosok nagyon elcsodálkoztak. 

Kérték, maradjon bent három napra, hogy további vizsgálatokat végezhessenek. Minden vizsgálat 
eredménye negatív lett. 

— Tudjuk, hogy ez a betegség gyógyíthatatlan, és tudjuk, hogy volt ilyen betegsége, de már nincs — 
vonták le a végkövetkeztetést az orvosok. 

2.) LÁTHATOKRA TEKINTETT 
Egyik összejövetelem során egy pásztor előrejött gyógyulásért. 
Megkérdeztem tőle: — Meggyógyultál? 
Ő megtapogatta a hasát, és azt mondta: 
— Nem, nem kaptam meg. Még mindig fáj. Nem kaptam meg. 
3.) AZONNALI GYÓGYULÁS 
Ezzel egy időben egy hetvenkét éves, egyensúlyzavarokkal küzdő férfit segített előre a lánya. Botja 

nélkül úgy imbolygott, akár egy részeg, és az orvosok közölték vele, hogy hamarosan tolókocsiba 
kényszerül. Mindkét fülében hallókészüléket viselt — ami nélkül még a mennydörgést sem hallotta volna 
meg — ezen kívül egy súlyos műtét előtt állt. 

Ez a férfi azonnal meggyógyult. Még a zsebóra ketyegését is meghallotta; normális hangon társalgott az 
emberekkel; és egyenesen tudott járni bot nélkül. Láttam tíz évvel később, amikor már nyolcvankét éves 
volt. Nem viselt hallókészüléket. Nem volt botja. Azóta sem kellett megoperálni. Soha többé nem voltak fáj-
dalmai vagy tünetei. Nyolcvankét éves korában egyenesen járt, normálisan beszélt, és teljes értékű életet élt. 

4.) ÉRZÉKSZERVEK URALTÁK 
Azon az összejövetelen jelen volt a pásztora is, aki azt mondta nekem: 
— Hagin testvér, betegség miatt át kellett adnom a gyülekezetemet. 
Még csak ötvenhat éves múltam. Még mindig prédikálnom kellene, tudom, de az elmúlt tíz évben még 

sokkal rosszabbra fordultak a dolgok. Egyszerűen nem bírom tovább. Bárcsak tudnál segíteni rajtam. 
— Én nem tudok segíteni rajtad. Isten sem tud. Senki sem tud. Te nem engeded, hogy segítsenek rajtad 

— mondtam.  
— Hallottam, amit prédikáltál, de azt mondom neked, én nem fogom elhinni, hogy van valamim, amikor 

az érzékszerveim azt mondják, hogy nincs meg nekem! — mondta erre ő.  
Erre azt mondtam: 

— Menj vissza a helyedre és boldogulj a gyógyulásod nélkül, testvérem, mert sohasem fogod megkapni. 
Nem akartam udvariatlan lenni vele, de ez volt az igazság. És soha nem is gyógyult meg. Nem értette 

meg a lényeget.  
Látod, hogy mit csinált? Az érzékszervei alapján járt. Ha nem érezte, hogy meggyógyult, nem is hitte el, 

hogy meggyógyult. 
5.) AZ IGE MONDJA 
Az érzékek építik az élet korlátait. Kizárják Istent, az embert pedig összezárják a betegségeivel és az 

ördöggel.  
Te meggyógyultál? Honnan tudod, hogy így van? Mert az Ige azt mondja. 
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Honnan tudod, hogy meggyógyultál? 
Mert a Máté 8,17 azt mondja, hogy: 
MÁTÉ 8,17. 
Pedig betegségeinket Ő viselte és fájdalmainkat Ő hordozá. 
Az 1Péter 2,24-ben pedig ez áll: 
1PÉTER 2,24. 
…akinek sebeivel GYÓGYULTATOK meg. 


