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Gyógyító Isten 

 

I. A gyógyítás Isten akarata 

II. A gyógyítás Jézus Krisztus engesztelő áldozatában gyökerezik – ez a gyógyítás alapja 

III. Hogyan gyógyuljunk meg? Hogyan gyógyítsunk? 

 

I. A gyógyítás Isten akarata 

Mindaddig, amíg bizonytalanok vagyunk Isten akarata felől (vagy meg nem tanuljuk, mi az Ő akarata) 

nem fogjuk tudni biztos alapra helyezni a hitünket.   

Ez a legnagyobb akadálya annak, hogy gyógyulásunkat átvegyük: bizonytalanok vagyunk abban, hogy 

vajon Isten akarata-e az, hogy minket meggyógyítson – ez pedig közvetlen összefüggésben van azzal, 

hogy milyennek ismerjük Istent. Ismerjük Istent? Milyen az Isten, akit ismerünk? 

Látni fogjuk: 

 Mind a megmentés (üdvözítés), mind a gyógyítás Isten akarata. Hogyan tudnánk valakit 

megtéríteni, ha nem lennénk biztosak abban, hogy Isten üdvözíteni akarja őt? 

 Majdnem mindenki hisz abban, hogy Isten meg tud gyógyítani – de ez önmagában kevés 

ahhoz, hogy a gyógyulás hit által meg is valósuljon. Ehhez abban is hinni kell, hogy Isten meg 

is akar gyógyítani.  

Erre a bizonytalanságra egyetlen Új Szövetségi példát találunk – A leprás esete Mt 8, 1-4  

„Amikor lejött a hegyről, nagy sokaság követte őt, 2és íme, odament egy leprás, leborult előtte, és ezt 

mondta: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz. 3Jézus kinyújtotta a kezét, megérintette őt, és ezt mondta: 

Akarom. Tisztulj meg! És azonnal megtisztult a leprától.4Ekkor így szólt hozzá Jézus: Vigyázz, senkinek 

se szólj, hanem menj el, mutasd meg magadat a papnak, és vidd fel az áldozati ajándékot, amelyet 

Mózes rendelt el, bizonyságul nekik.” 

A „ha” szerepe: semlegesíti, hatástalanítja a hitünket.  

DE – a mi hitünket kell „ha”-tástalanítani! Megtisztítani a „ha” bizonyjtalanságától! Ezt tette Jézus is: 

először korrigálta a leprás „teológiáját” → AKAROM! És meggyógyította.  

Másrészről, ha elhiszed, hogy Isten mindenkit meg tud gyógyítani, de vannak olyanok, akiket nem 

akar – ezzen nem a képességét, hanem a jellemét kérdőjelezed meg. Ez jobban fáj Neki.  

Például: Te meg én barátok vagyunk. Nekem sok pénzem van, de te szükségben szenvedsz. Odajössz 

hozzám és azt mondod – tudom, hogy tudnál rajtam segíteni, de nem vagyok benne biztos, hogy 

akarsz. Ez jobban fájna nekem, mintha azt mondanád: Tudom, hogy akarsz rajtam segíteni, de nem 

vagyok biztos benne, hogy tudsz.  
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A kérdés tehát: Vajon Isten akarata-e az, hogy mindenkit meggyógyítson? 

Zsid 2, 10 

’…hiszen Ő (Jézus) Isten kegyelméből mindenkiért megízlelte a halált” 

1. Ézsaiás 53 – a bűnbocsánat és a gyógyulás mindenkinek fel van ajánlva 

2. A rézkígyó esete Számok 21, 5-9 – aki csak feltekint, mind meggyógyul 

3. Jézus szolgálata: Isten akaratának tökéletes kifejeződése! Aki Jézustól a gyógyulását kérte, 

mind meggyógyult! Mt 4, 23-25; Mt 9, 35 – 10, 1; Mt 12, 15; Mt 14, 14; Mt 14, 34-36; Lk 6, 

17-19;  

ApCsel 10, 38 

„…a názáreti Jézust felkente az Isten Szentlélekkel és hatalommal, és ő szertejárt, jót tett, és 

meggyógyított mindenkit, aki az ördög igájában vergődött, mert az Isten volt vele.” 

4. Az apostolok cselekedeteiben Isten gyógyító szolgálata folytatódik az egyházon keresztül.  

 ApCsel 3, 6-7 – az Ékes kapu bénája/Péter és János 

 ApCsel 5, 15-16 – Péter árnyéka 

 ApCsel 8, 7 – Fülöp evangelizálása – gyógyítások 

 ApCsel 9, 34 és 40 – Péter Liddában – 8 éve béna + halott 

 ApCsel 16, 18 – Pál kendője 

 ApCsel 28, 8-9 – Pál Máltán – a kormányzó apja + a szigetlakók 

5. Az Úr szeretete és könyörületessége Zsolt 145, 8-9; Mik 7, 18  

Jézus könyörülő, hű főpap Zsid 2, 17 

Példák Jézus életéből: 

 Mk 1, 40-45 – A már említett leprás 

 Mt 9, 35-38 

„Jézus bejárta a városokat és a falvakat mind, tanított a zsinagógáikban, hirdette a 

mennyek országának evangéliumát, gyógyított mindenféle betegséget és 

erőtlenséget. 36Amikor látta a sokaságot, megszánta őket, mert elgyötörtek és 

elveszettek voltak, mint a juhok pásztor nélkül.” 

 Mt 14, 13-14 

„Amikor meghallotta ezt Jézus, eltávozott onnan hajón egy lakatlan helyre egyedül. 

Amikor meghallotta ezt a sokaság, gyalog követte őt a városokból. 14Amikor Jézus 

kiszállt, és meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket, és meggyógyította 

betegeiket.” 

 Mt 20, 29-34 

„Amikor elindultak Jerikóból, nagy sokaság követte őt. 30És íme, két vak ült az út 

mellett, és amikor hallották, hogy Jézus arra megy, így kiáltoztak: Uram, Dávid Fia, 

könyörülj rajtunk! 31A sokaság azonban rájuk szólt, hogy hallgassanak el, de ők még 

hangosabban kiáltozták: Uram, Dávid Fia, könyörülj rajtunk! 32Jézus megállt, 

megszólította őket, és ezt kérdezte: Mit akartok, mit tegyek veletek? 33Ők ezt 

felelték: Uram, nyisd meg a szemünket! 34Jézus megszánta őket, megérintette 

szemüket, és azonnal visszanyerték látásukat, és követték őt.” 
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Isten szeretetében, könyörületében, jó akaratában kell hinnünk ahhoz, hogy az áldást átvegyük. Ő 

hajlandó jó indulatot mutatni! Ha csak az Ő erejében, hatalmában, képességeiben bízunk – az nem 

lesz elég. Ha csak azt hisszük el, hogy meg tud gyógyítani – még nem tudjuk átvenni a gyógyulást. 

Meg kell bíznunk Istenben! Könyörületes Ő és meg akar gyógyítani! Meg kell ismernünk az Úr 

szeretetét, irgalmát és könyörületét – ez már elegendő lesz.  

Isten nem csak képes, hanem hajlandó is meggyógyítani!  

2 Kor 1, 3 

„Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, az irgalom Atyja és minden vigasztalás Istene” 

Jak 5, 11 

„…mert igen irgalmas és könyörületes az Úr.” – Ezután jön az, hogy a gyülekezet vezetői 

imádkozzanak a betegekért.  

Mt 15, 30-30 

„Nagy sokaság ment hozzá, és bénákat, nyomorékokat, vakokat, némákat és sok más beteget vittek 

magukkal. Ezeket Jézus lába elé tették, ő pedig meggyógyította őket. 31A sokaság pedig csodálkozott, 

amikor látta, hogy a némák beszélnek, a nyomorékok egészségesek lesznek, a bénák járnak, a vakok 

pedig látnak, és dicsőítette Izráel Istenét.” – Hogyan nyer az Úr dicsőítést? 

Az Úr mindenki felé irgalmas – gyógyítása ebből az irgalomból fakad.  

Meg akar gyógyítani, hiszen szeret, hiszen könyörül! 

6. Isten egyik megválói neve: Jahve Rófe „Az Úr a te gyógyítód” Kiv 15, 26 

7. A Szent Lélek ajándékai közözött ott van a gyógyítások kegyelmi ajándéka 1Kor 12, 9 

8. Az Isten által teremtett természet is „önmagát gyógyítja’.  

Vajon a természet fellázadna Isten akarata ellen? Nem beszélve arról, ha a gyógyulás nem 

lenne Isten akarata, akkor minden orvos és kórház durva lázadás lenne az Úr ellen és a 

legértelmesebb dolog az lenne, ha bezárnánk az összeset.  

9. Az üdvösség szó jelentése (Ógörög szózó): 

 Szabadulás 

 Megőrzés 

 Gyógyulás 

 Egészség 

 Épség 

Ezek mind a szellemre, mind a lélekre, mind a testre vonatkoznak.  
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Róm 10, 9 

„Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a 

halálból, akkor üdvözülsz.” 

ApCsel 14, 8-10 

„Lisztrában élt egy sánta lábú ember, aki születésétől fogva sánta volt, és sohasem tudott 

járni. 9Ő hallgatta Pál beszédét, aki rátekintett, és látta, hogy van hite ahhoz, hogy 

meggyógyuljon. 10Ezért hangosan így szólt hozzá: Állj a lábadra egyenesen! Ekkor az 

talpra ugrott, és járt.” 

Ugyanaz a szózó szó szerepel. És ez mindenkire vonatkozik.  

 

II. A gyógyítás Krisztus Jézus engesztelő áldozatában gyökerezik (A gyógyítás alapja) 

 

Az engesztelés tartalma: Bűnbocsánat és Gyógyulás 

 

1. Lev 14, 18 (13. és 14. fejezet) 

„A tenyerében maradt olajat pedig kenje a pap a megtisztulni akaró fejére. Így 

végezzen érte a pap engesztelést az ÚR színe előtt.” 

A leprás megtisztításakor az Ó Szövetségben a pap engesztelést végez. Mindenféle 

betegség az engesztelő áldozatokon keresztül gyógyult meg.  

Az engesztelő áldozatok mind a Golgotára mutatnak.  

 

2. Lk 4, 18-19 

„Az Úrnak Lelke van énrajtam, mert felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a 

szegényeknek; azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a 

vakoknak szemük megnyílását; hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, 19és 

hirdessem az Úr kedves esztendejét.” 

Isten Jézust azért kente fel, hogy a Jubileum évét, a kegyelem esztendejét hirdesse. 

Lev 25, 9-10 

„Akkor fúvasd meg a harsogó kürtöt a hetedik hónap tizedikén, az engesztelés napján 

fúvasd meg a kürtöt országszerte. 10Szenteljétek meg az ötvenedik esztendőt, és 

hirdessetek felszabadulást az ország minden lakosának. Legyen az nektek 

örömünnep: hadd jusson hozzá újra mindenki a birtokához, és hadd térjen vissza 

mindenki a nemzetségéhez.” 

A Jubielum évének minden áldását az engesztelés napján (Yom Kippur) jelentették 

be. Amíg az áldozat vérét el nem hintették, a Jubileum éve nem lépett életbe. Az 

evangélium minden áldását is csak Jézus vérének kiontása árán nyerhetjük el.  

Ez is a Golgotára mutat.  
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3. Számok 21, 9 

„Majd elindultak a Hór-hegytől a Vörös-tenger felé, hogy megkerüljék Edóm 

országát. De útközben elfogyott a nép türelme, 5és így beszélt a nép Isten és Mózes 

ellen: Miért hoztatok föl bennünket Egyiptomból? Azért, hogy meghaljunk a 

pusztában? Hiszen nincs kenyér és nincs víz, szívből utáljuk ezt a hitvány 

eledelt! 6Ezért az ÚR mérges kígyókat küldött a népre, és azok megmarták a népet, 

úgyhogy sokan meghaltak Izráelből. 7Ekkor odament a nép Mózeshez, és ezt mondta: 

Vétkeztünk, mert az ÚR ellen és ellened szóltunk. Imádkozz az ÚRhoz, hogy távolítsa 

el rólunk a kígyókat! És imádkozott Mózes a népért. 8Az ÚR pedig ezt mondta 

Mózesnek: Készíts egy mérges kígyót, és tűzd föl egy póznára! Mindenki, akit 

megmart a kígyó, életben marad, ha arra föltekint. 9Mózes tehát készített egy 

rézkígyót, és föltűzte egy póznára. Ha azután megmart valakit a kígyó, és föltekintett 

a rézkígyóra, életben maradt.” 

A rézkígyó példája: amikor felnéztek rá, meggyógyultak 

Gyógyulást és bűnbocsánatot kaptak az engesztelés előképében – mennyivel inkább 

az igaziban! 

Jn 3, 14 

„És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az Emberfiának is 

felemeltetnie, 15hogy aki hisz, annak örök élete legyen őbenne.” 

Jn 12, 32 

„Én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket. 33Ezt azért 

mondta, hogy jelezze, milyen halállal fog meghalni.” 

 

4. Zsolt 103, 3 

„Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet” 

Mi alapján bocsájtja meg Isten a bűneinket? Jézus engesztelő áldozata alapján.  

Mi alapján gyógyít meg minket? 

 

5. Isten egyik megváltói neve: Jahve Rófe „Én az Úr vagyok a te gyógyítód (orvosod)” 

Kiv 15, 26 – Isten maga nevezi így Önmagát! 

Az engesztelés által abban a kiváltságban részesülünk, hogy Isten megbocsájtja a bűneinket és 

meggyógyítja betegségeinket! 

Vizsgáljuk meg az engesztelést:  

Ézs 53, 1-12 

„Ki hitte volna el, amit hallottunk, és az ÚR karjának ereje ki előtt volt nyilvánvaló? 2Mint vesszőszál 

sarjadt ki előttünk, mint gyökér a szikkadt földből. Nem volt neki szép alakja, amiben 

gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna. 3Megvetett volt, és 

emberektől elhagyatott, fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett 

volt, nem törődtünk vele. 4Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg 

azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínozta. 5Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, 

bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán 

gyógyultunk meg. 6Mindnyájan tévelyegtünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta. De az ÚR őt 
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sújtotta mindnyájunk bűnéért. 7Amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki. Mint a 

bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki 

száját. 8Fogság és ítélet nélkül hurcolták el, de kortársai közül ki törődött azzal, hogy amikor kiirtják a 

földön élők közül, népe vétke miatt éri a büntetés?! 9A bűnösök közt adtak sírt neki, a gazdagok közé 

jutott halála után, bár nem követett el gonoszságot, és nem beszélt álnokul. 10Az ÚR akarata volt az, 

hogy betegség törje össze. De ha fel is áldozta magát jóvátételül, mégis meglátja utódait, sokáig él. Az 

ÚR akarata célhoz jut vele. 11Lelki gyötrelmeitől megszabadulva, elégedetten szemléli majd őket. Igaz 

szolgám sokakat tesz igazzá ismeretével, és ő hordozza bűneiket. 12Ezért a nagyok között adok neki 

részt, a hatalmasokkal együtt részesül zsákmányban, hiszen önként ment a halálba, hagyta, hogy a 

bűnösök közé sorolják, pedig sokak vétkét vállalta magára, és közbenjárt a bűnösökért.” 

Betegség + fájdalom – Bűn + vétek → mindkettő (Zsolt 103, 3) 

A betegség és fájdalom szavak kizárólag testi és nem lelki dolgokra utalnak.  

Az Ő sebei által gyógyulás van a mi számunkra! 

Inspirált kommentár: 

Mt 8, 16-17 

„Amikor beesteledett, sok megszállottat vittek hozzá, ő pedig szavával kiűzte a tisztátalan lelkeket, és 

minden beteget meggyógyított,17hogy beteljesedjenek az Ézsaiás próféta által mondottak: 

„Erőtlenségünket ő vette el, és betegségeinket ő hordozta.” 

Ézs 53, 4-5 és 11-12 összevetése 

Viselte: felemelni, elvinni, messzire eltávolítani 

Hordozta: elhordozta 

Helyettesítő elhordozásról van szó. Vagyis: 

Bűn és betegség → Rólam a Golgotára került át 

Ártatlanság (szentség) és egészség → A Golgotáról rám került át.  

1Pét 2, 24 

„Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk: 

az ő sebei által gyógyultatok meg.” 

Péter ugyanerre utal.  

Tehát Krisztus keresztjében van a mi szabadulásunk és gyógyulásunk a bűnből és a betegségekből.  

Életünk Krisztus. 
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III. Hogyan gyógyuljunk meg? Hogyan gyógyítsunk? 

 

1. Térjünk vissza a rézkígyóra 

 

Krisztus maga vonatkoztatta a rézkígyó esetét a kereszt engesztelésére.  

Egyetlen feltétel: FELTEKINTENI! – Mit jelent ez? 

 Leköt, befolyásol, amire nézel 

 A feltekintés figyelmet is jelent. Törődést. Gondolkodást. Elmélkedést. → 

Isten szavára figyelünk. Isten szavában hiszünk/bízunk. Teljesen reménytelen 

körülmények között is (pl. Abrahám és Sára). A körülmények változnak, 

bizonytalanok → Isten szava örök és biztos 

Nem az állapotunkra tekintünk! Ha Istenhez jössz gyógyulásért → Benne 

bízzál! 

 A feltekintésben várakozás is van. Folyamatos jelen időben szerepel. Tehát 

nem egyszeri pillantásról van szó, hanem folyamatos nézésről addig, amíg 

meg nem gyógyulsz!  

Nem lehetünk állhatatlanok, kételkedők. Bármi legyen is a tünet, a 

körülmény, amit látunk, Isten szava tökéletesebb realitás, mint a változó 

körülmények. Racionális dolog tehát Istenben bízni, mint a körülményekre 

tekintve kétségbeesni.  

Példa: A lehántott kérgű fa 

Ha egy fa kérgét lehántják, meghal a fa, gyakorlatilag elpusztultnak 

tekinthető – ugyan még egy darabig zöldek a levelei, de a halál már dolgozik 

benne és hamarosan meg is látszik.  

Hasonló helyzet állhat fenn, amikor egy betegséggel birkózol → Feltekintettél 

Istenre, bízol benne és átvetted a gyógyulást – mégis, a tünetek még ott 

vannak. Lehet, hogy Isten már lehántotta a betegség „kérgét” – de idő kell, 

hogy meglátszódjon rajtad a betegség „halála” (elmúlása) vagyis a gyógyulás.  

Itt van a kitartás, az állhatatosság szerepe! 

A hatodik érzékszerv: a hit! → Mózes erős volt hitében, kitartott, mint aki 

látja a láthatatlant.  

 A megvallás (Mi jön ki a szánkon?) → Hitünk elsődleges megnyilvánulása, 

önkifejeződési formája a beszéd. A megvallást természetesen cselekedet 

követi.  

A helyes megvallás két iránya: 

Negatív: bűnvallás, bűneink elismerése 

Pozitív: annak megerősítése, amiben hiszünk  

Nem mindegy mi jön ki a szánkon! Szavainknak ereje van, mind romboló, 

mind építő módon.  

Megvallások a gyakorlatban: 

- A Biblia használata (Zsoltárok, stb.) 

- Krisztus áldozatának eredményei, üdvösségünk vetületei, hitvallás 

- Isten kijelentett akaratának megvallása 
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A helyes megvallás oszlatja a sötétséget és segíti egy egészséges szellemi 

légkör kialakulását.  

A rossz megvallás (a rossz beszéd) viszont súlyos csapás a saját életünkre. 

Nem tudunk megvallásaink fölé emelkedni. A rossz megvallás, a rossz beszéd 

arra a szintre szorít be minket, amire vonatkozik. A hitetlenség megvallása 

kételyeink közé és végső soron félelmeink közé szorít be minket → Istent 

kizárja és beengedi a Sátánt. Pl. Nagymamám esete a betegségekkel → 

mindig jön valami, szokta mondogatni → jött is, egyik betegség a másik után.  

 Isten kertje (szántóföldje) 

1Kor 3, 6-9 

„Én ültettem, Apollós öntözött, de Isten adta a növekedést. 7Úgyhogy az sem 

számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést 

adja. 8Aki ültet és aki öntöz: egyek, és mindegyik a maga jutalmát kapja majd 

fáradozásához méltóan. 9Mert mi Isten szolgálatában állunk, ti pedig Isten 

szántóföldje, Isten épülete vagytok.” 

Isten kertje én vagyok → az én szívem, lényem mélye. 

Isten plántál és öntöz.  

A mag, amit elvet bennem: Isten Igéje.  

A mag nem tud teremni, amíg el nem vetik. A magot semmi sem 

helyettesítheti → jó szív, imádságok, jó cselekedetek nem foglalhatják el a 

helyét. A romolhatatlan mag elvetése nagyon fontos. Utána jön az öntözés, 

gondozás, gazolás stb. E nélkül sem fog a mag teremni. Gondozás nélkül a 

magból termő növény elszáradhat.  

- Tanulás, elmélkedés, megvallás 

- Betöltekezés Szent Lélekkel (bő vízben tartja a magot) 

 

2. Néhány ok a gyógyulás elmaradására 

Miért nem tudják többen elvenni az Isten által felajánlott gyógyulást? 

 

 Tudatlanság 

Az emberek nem kapnak megfelelő tanítást erről a területről – tehát nem is 

tudnak róla, hogy ilyen van! 

Ahhoz, hogy stabil hitünk legyen táplálkozni kell, helyes eledellel, helyes 

módon… Aki gyógyulni akar → tájékozódjon! 

Vannak, akik nagy nevekben reménykednek → emberekben bíznak.  

Pedig Isten az, Aki gyógyít. Mi semmit sem tehetünk → Jézus nevében 

imádkozunk. Ennyi. Ő az aki gyógyít! 

A mag: Isten Igéje! Ebből tör fel a hit és az abból fakadó gyógyulás. A 

gyógyulás folyamán próbákba ütközünk → ha nem ismerjük Isten ide 

vonatkozó szavát, bizony hamar feladjuk és kétségbe esünk.  
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A korai egyházban a gyógyítás természetes dolog volt, nem valami extra. 

Szerves része volt az egyház életének, mindenki nyakig járt benne.  

Ma a keresztények többsége nem is hallott arról, hogy Isten gyógyítani akar. 

Másrészről sokan, akik hallottak róla, valami emberi tradíció vagy okoskodás 

végett ellenállnak a gyógyító szolgálatnak – így még nehezebbé válik a hit 

légkörének megteremtése az elfajult és hitetlen társadalom valamint a 

langyos és hitehagyott egyház közepette.  

 

 Okoskodások illetve emberi tradíciók, amelyekhez való ragaszkodás 

akadályozza, illetve meghiúsítja a gyógyulást? 

 

 Isten a betegég szerzője és az Ő akarata az, hogy betegek legyünk.  

De, akik így gondolják, azok is, ha megbetegszenek, orvoshoz sietnek 

és megpróbálják kúrálni magukat, kórházba mennek stb. Miért állnak 

akkor ellen Isten „akaratnak” és tesznek „keresztbe” neki? 

Plusz minden orvos és kórház Isten akaratával való súlyos 

szembenállás.  

 Inkább azzal dicsőítjük meg Istent, ha tűrünk és hordozzuk a 

betegséget („felajánljuk” a szenvedésünket valami jóért), mint 

azzal hogy meggyógyulunk.  

Ez önellentmondás: Jézus szolgálata tehát sok dicsőségtől fosztotta 

meg az Atyát… 

 A csodák kora lejárt → nem óhajtok ebbe a langyos korba 

beleolvadni 

 A „ha ez a Te akaratod” hitromboló ima – erről már beszéltünk 

 A természet törvényeinek figyelmen kívül hagyása → az 

egészségtelen életmódból nem kézrátételes ima által gyógyulunk 

meg! 

 Lehet, hogy egy betegséget gonosz lélek okoz – azt ki kell űzni.  

 Némelyek bűnt rejtegetnek, azért nem tudnak meggyógyulni 

 A meg nem bocsájtás súlyos betegségek forrása lehet. Gyakran a 

megbocsájtás/kiengesztelődés és belső gyógyulás fizikai gyógyulást is 

eredményez 

 Szorgalom és kitartás hiánya. Vannak, akik belenyugszanak a 

betegségbe vagy egyszerűen lusták az erőfeszítésre, ami a 

gyógyuláshoz kell. Mindig mástól várják, hogy imádkozzanak értük.  

 Sokan megpróbálják Istent a csodák területére korlátozni. 

Különbség van a csoda és a gyógyulás között! 

 Van olyan is, hogy valaki nem Istenben bízik, hanem a gyógyítás 

tanában! A hit a hitben hiábavalósága 

 Vannak, akik akadályozzák a gyógyulást azzal, hogy az ima után 

hitüket nem Isten ígéreteire, hanem állapotuk javulására 

alapozzák.  

 Betegség és fájdalom lehet „kötőfék” Isten országában. Amikor a 

kötőfék oka megszűnik, a betegség is elmúlik.  
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3. A gyógyulás valódi értéke 

 

Gyógyulásunk nem pusztán azért történik, hogy jobban érezzük magunkat és még 

legyen néhány évünk a földön. → Hanem megnyilvánul benne az eljövendő kor 

minősége, szabadsága és létállapota. Az eljövendő korban (a másik oldalon) nem lesz 

fájdalom, betegség, könny és halál. Minden gyógyulás erre mutat és figyelmünket a 

beteljesedésre, vagyis Istenre irányítja.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


