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Bevezetés

Kenneth E. Hagin tizenkét éves pásztori szolgálata során egyetlen gyüle-
kezeti tagot sem temetett el. Ez alatt az idő alatt csak öt vagy hat temetési 
szertartást végzett. Ezek a holtak a gyülekezet tagjainak rokonai, vagy  
a gyülekezet korábbi tagjai voltak, akik azóta elköltöztek. Hagin testvér tudta, 
hogy amíg Jézus vissza nem jön, addig a hívők teljes hosszában leélhetik  
a földi életüket és így mehetnek haza az Úrhoz. Rendíthetetlenül hitte, hogy 
a keresztényeknek nem szabadna idő előtt eltávozniuk, más szóval, nem 
kellene belehalniuk egy betegségbe. 

Ebből a napi áhítatos könyvből megtudhatod mindazt, amit Hagin testvér 
tanított az általa pásztorolt gyülekezetek tagjainak. Ha ezek a tanítások 
működtek a gyülekezeteinek, akkor neked is működni fognak. 

Az emberek sokszor gyógyulást várnak, amikor valaki kézrátétellel imád-
kozik értük. Azt azonban nem értik meg, hogy a gyógyulásuk megtartásáért 
tenniük kell valamit. Ha gyógyultak akarnak maradni, akkor táplálkozniuk 
kell Isten Igéjével. 

Valakit talán egy másik ember hite, a Szent Szellem ajándékainak 
megnyilvánulása, vagy egy hívő csoport közösségi hite segít gyógyuláshoz. 
Ez az ember azonban csak akkor képes megtartani a gyógyulását, ha felépíti 
a saját hitét. 

A Biblia tanítása szerint van egy ellenségünk – az ördög –, aki szemben 
áll velünk. Minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy elrabolja és elcsalja  
a gyógyulásodat. A János 10:10-ben az áll: „A tolvaj nem másért jön, hanem 
hogy lopjon, öljön és pusztítson…” (Károli revideált) Isten Igéjével felszerelve 
azonban ellen tudsz állni az ördögnek. Ennek a könyvnek az a célja, hogy 
napi egyszerű leckékkel felszereljen téged a gyógyulás területén. 

Az emberek tanítása és a hitük felépítése időbe telik. Amikor orvoshoz 
mész, és az orvos azt mondja: „Vegye be ezt a gyógyszert pontosan háromszor 
naponta”, akkor beveszed. Amikor azt mondja, hogy addig kell szedni, amíg 
el nem fogy, akkor addig szeded. Nem vonod kétségbe az orvos utasításait. 

Nos, ahogy a gyógyszernek is időbe telik, mire kifejti a hatását, úgy 
Isten orvosságának is idő kell ehhez. Ebben a könyvben megtalálod Isten 
orvosságának – az Ő Igéjének – napi adagjait. 

Ha ugyanolyan esélyt adsz Isten Igéjének, mint a receptre írt gyógysze-
reknek, meggyógyulsz. 
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Január 1. 
Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédeimre hajtsad füledet.  

Ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket a te szívedben.  
Mert életük ezek azoknak, akik megtalálják, és egész testüknek egészség.

– Példabeszédek 4:20-22

Isten Igéje orvosság

Strong Új Teljes Bibliakonkordanciája alapján a 22. versben „egészség”-nek 
fordított héber szó valójában orvosságot jelent. Vagyis ez az Ige valójában 
azt mondja, hogy „Isten Beszéde élete azoknak, akik megtalálják, és egész 
testüknek orvosság.” 

Figyeljük meg, hogy a fenti igeszakasz így kezdődik: „Fiam, az én 
szavaimra figyelmezz”! Mit jelent figyelmezni Isten szavaira? Azt jelenti, 
hogy az Ő Igéjét tesszük az első helyre. Ezután azt tanácsolja nekünk, hogy 
Isten beszédeire hajtsuk a füleinket, avagy azokat hallgassuk. Végül pedig 
arra int minket, hogy tartsuk meg az Ő Szavait a szívünkben. Három dolgot 
kell tehát megtennünk Isten Igéjével: (1) figyelmezni rá, avagy első helyre 
tenni; (2) hallgatni; és (3) megtartani a szívünkben. 

Miért fontos megtennünk ezeket? A 22. versben azt olvassuk: „Mert 
életük ezek [Isten Szavai] azoknak, akik megtalálják, és egész testüknek 
egészség [orvosság].” Én hiszek ebben! Isten Beszéde orvosság. Alkalmaz 
Isten orvosságot? Igen! Mi az? Az Ő Igéje! Az Ő Beszéde orvosság az egész 
testünknek. Használ a gyomorbántalmakra, a vérbetegségekre és minden 
testrészünkre – a májunkra, a veséinkre, a szívünkre, a szemeinkre, a füle-
inkre, az orrunkra, a szánkra, és így tovább! 

Megvallás:
Figyelmezek Isten Beszédére, és első helyre teszem az életemben. Hallgatom, 
és a szívemben tartom. Isten Igéje orvosság az egész testemnek! 



6

Január 2. 
Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek 
meghalván, az igazságnak éljünk: akinek sebeivel gyógyultatok meg.
– 1Péter 2:24

Fogadd el Krisztust Gyógyítódnak!
Mialatt Észak-Közép-Texasban pásztoroltam egy teljes evangéliumi 
gyülekezetet, meglátogattam egy kedves házaspárt a vidéki otthonában. 
Több gyermeket neveltek, és sok hold földön gazdálkodtak. Csodálatos 
emberek voltak. Foster testvérnő metodista háttérből jött. 

Azt mondta nekem: „Tudod, Hagin testvér, a nagymamám velünk élt ebben 
a házban. Emlékszem, egyszer valaki a városba jött, kibérelt egy raktárépületet, 
és összejöveteleket szervezett benne. A nagymamám kilencvenhárom éves 
volt akkor. A férjemmel együtt ellátogattunk egy alkalomra, azután itthon  
a nagyinak is beszámoltunk róla. Ő azt mondta: ’Nekem jó öreg metodistának 
tűnik.’ Arra bátorított minket, hogy menjünk el újra.” 

„Visszamentünk, a férfi pedig bejelentette, hogy gyógyító istentiszteletet 
fog tartani. Kézrátétellel fog imádkozni a betegekért, és a Jakab 5:14 alapján 
megkeni őket olajjal. Elmondta, hogy az Úr ma is meggyógyítja a betegeket, 
ahogy régen is tette. Azt gondoltam magamban: ’Ha ezt elmondom a nagy-
mamának, akkor nem akarja majd, hogy megint visszajöjjünk.’ Egyébként 
sem akartam visszamenni. Másnap beszámoltam erről a nagymamának,  
ő pedig azt mondta: ’El kell mennetek, és meg kell hallgatnotok őt. Negyven 
évvel ezelőtt a metodista gyülekezetünkben prédikált egy férfi a gyógyulásról. 
Mindenkit előre hívott, hogy elfogadjuk Krisztust a Gyógyítónknak ugyan-
úgy, ahogy korábban Megváltónknak is elfogadtuk. Én is előrementem, és 
elfogadtam Krisztust Gyógyítómnak. Emlékszel arra, hogy az elmúlt negyven 
évben beteg lettem volna?’” 

„Én azt feleltem: ’Nem. Mindig azt gondoltam, hogy erős a szervezeted.’” 
„A nagymama elmagyarázta: ’Nem. Elfogadtam Krisztust Gyógyítómnak, 

és negyven éve egészséges vagyok. Tudnod kell, hogy továbbra is így 
fogok élni, és meghalni sem betegen fogok. Mindketten menjetek vissza, és 
hallgassátok őt meg!’” Megfogadták a nagymama tanácsát. Visszamentek, 
és betöltekeztek Szent Szellemmel. 

Megvallás:
Ahogy egy életre elfogadtam Krisztust Megváltómnak, most ugyanúgy elfo-
gadom Őt Gyógyítómnak is egy életre . Nem kell tovább betegségben élnem. 
Hosszú és egészséges életet élvezhetek.



7

Január 3. 
Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom neki az én szabadításomat.

– Zsoltárok 91:16

Élj hosszú életet a Földön! 

Foster testvérnő nagymamája kilencvennégy évesen is ragaszkodott ahhoz, 
hogy maga vesse be az ágyát, és takarítson ki a szobájában. Reggeli után 
az edényeket is elmosogatta, mialatt Foster testvérnő a ház többi részét 
rakta rendbe. Nagy házban éltek, sok, összesen úgy nyolc gyerekkel. 
Kilencvennégy évesen a nagymami mosogatott, és takarította a konyhát! 
Még mindig nagyon élénk volt! 

Minden reggel nagyjából 10 órára végeztek a takarítással, hogy bevo-
nuljanak a varrószobába. Amíg Foster testvérnő zoknikat és overallokat 
foltozott, a nagymama felolvasott neki a Bibliából. 

Egy nap a nagymama bejelentette a reggelinél: „Ma hazamegyek.” 
Mr. Foster, akinek akkor még nem volt üdvössége, azt mondta: „De hát ez 

az otthonod.” Azt gondolták, hogy öregszik, és kezd kihagyni a memóriája. 
Miután kitakarították a konyhát, a nagymama átment a varrószobába  

a Bibliájával. Foster testvérnő a fiúk ruháit javítgatta, mialatt a nagymamája 
felolvasott neki. A Jelenések könyvének 21. és 22. részét olvasta fel  
a Mennyről, majd így búcsúzott: „Mondtam nektek, hogy ma hazamegyek. 
Jézus ott vár. Juhé! Dicsőség Istennek! Indulok; viszlát.” Majd elhagyta  
a testét, és kilencvennégy évesen hazatért Jézushoz. 

Megvallás:
Isten hosszú életet ígért nekem. Úgy döntök, hosszú életet élek a földön, és 
az éveim számával betelve, elégedetten térek haza. 
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Január 4. 
Jézus pedig monda neki: Ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek.
– Márk 9:23

Hinnünk kell

Emlékszem, amikor 1950-ben egy nagy, oklahomai teljes evangéliumi 
gyülekezetben prédikáltam, láttam egy fiatal nőt az alkalmakon. Nem tudtam, 
hogy tagja-e a gyülekezetnek, de láttam, hogy mankóval jár. Elég súlyt tudott 
a lábára helyezni ahhoz, hogy a két mankót előre lendítse, majd azokra 
támaszkodva a testét is mozdítani tudja. Úgy tíz perc alatt tudott megtenni 
6-8 méternyi távolságot.     

Bár jelen volt az istentiszteleteken, észrevettem, hogy egyik gyógyító 
imasorba sem áll be. Ahogy egyik este az istentiszteletet követően kiléptem 
az oldalajtón, megállított. 

Mivel tudta, hogy ott megyek majd ki, oda helyezkedett. Azt kérdezte: 
„Hagin testvér, kinek kell hinnie a gyógyulásomban – önnek, vagy nekem?” 

Én azt feleltem: „Az emberek többnyire a közös hit hatására gyógyulnak 
meg – más szóval, mindkettőnknek egyaránt hinnünk kell. Nekem elég 
hittel kell imádkoznom azért, hogy megkapd, neked pedig elég hittel kell 
rendelkezned ahhoz, hogy elfogadd.” 

 „Hát – szabódott –, ha nekem bármit is kell hinnem, akkor felejtsük 
el!” És nem jött vissza többé, hogy meghallgassa az igehirdetéseket. Két 
hétig maradtam még ott, miután beszélgettünk, de egyszer sem jött el egy 
újabb istentiszteletre. 

Megvallás:
Minden lehetséges annak, aki hisz. Én hiszek Isten Igéjében. Hívő vagyok, 
nem kételkedő. 
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Január 5. 
Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által.

– Róma 10:17

A hit hallásból van 

Két évvel később, amikor visszamentem abba az oklahomai gyülekezetbe, 
észrevettem, hogy az a fiatal nő, aki korábban nem volt hajlandó hinni 
semmiben, ismét jelen van. 

Az összejövetel-sorozat megint négy hétig tartott. Láttam, hogy kezében  
a Bibliával és a jegyzetfüzetével ott ül az egyik padsorban, és mind a délelőtti, 
mind az esti istentiszteletek alatt lejegyzetelte a tanításaimat.

Két álló hétig végigülte az alkalmakat, figyelt és jegyzetelt. A második 
héten, a péntek esti összejövetelen az első sorban foglalt helyet. Az egyik 
segítő szolgáló a karjánál fogva felsegítette, és segített neki rátámaszkodni 
a mankóira. Aznap este ő volt az első ember a gyógyító sorban. 

Kijelentette: „A gyógyulásomért jöttem. Csak tegye rám a kezét, és 
meggyógyulok.” A kezeit a magasba emelve dicsérni kezdte Istent. A mankók 
két oldalra dőltek, ő pedig teljesen gyógyultan távozott! 

Látod, odafigyelt Isten Beszédére, és magába építette az Igét. A hit Isten 
Igéjének hallásából van. 

Megvallás:
Isten Igéje mindig működik! Ha Isten Igéje működött annak a nőnek Okla-
homában, akkor nekem is működni fog! 
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Január 6. 
Mert Isten az, aki munkálja bennetek az Ő jó tetszésének 
mind az akarását, mind a megcselekvését.
– Filippi 2:13

Miért nem veszik át az emberek a gyógyulást? 

A legfőbb ok, amiért az emberek nem tudják átvenni a gyógyulást, az, 
hogy nem hiszik el: Isten azt akarja, hogy meggyógyuljanak. Sokan azt 
mondják: „Hát, Isten talán céllal helyezte rám ezt a betegséget.” Nem, nem 
Ő helyezte rád! 

Isten akarata számodra és számomra az, hogy egészségesek legyünk. 
Ezért én megmaradok az egészségben, mert tudom, hogy ez Isten akarata. 
A Filippi 2:13 szerint Isten munkálkodik bennem, és naponta Ő munkálja ki 
az Ő jó tetszésének mind az akarását, mind a megcselekvését. Minden nap 
azon dolgozik bennem, hogy akarjam és cselekedjem azt, ami Neki tetszik.  

El kell rendezned azt a kérdést, hogy Isten meg akar-e gyógyítani. Hogyan 
tudod elrendezni? Hogyan jöhetsz rá, hogy mi Isten akarata? Fordulj Isten 
akaratához, az Újszövetségez, és derítsd ki! 

Az elhunytak halála után valaki felolvassa a végakaratukat, avagy  
a végrendeletüket. A végrendelet az akarat kinyilvánítása, az Új Testamentum 
pedig Isten akarata, az Ő terve, célja, valamint rendelkezés mindarról, amit 
nekünk akar adni. 

Isten nem csak téged akar meggyógyítani, hanem mindenki mást is, aki 
beteg, mert a gyógyulás részét képezi Isten megváltó tervének. Tedd a helyére 
ezt a szívedben és az elmédben! Akkor már nem kell kérdezned többet, és 
nem kell töprengened sem, mert biztosan tudni fogod! 

Megvallás:
Isten azt akarja, hogy jól legyek. Isten akarata az, hogy egészséges legyek, 
és teljes hosszában leéljem a földi életemet betegség, gyengeség és fájdalom 
nélkül. Ez Isten akarata! Elfogadom ma az Ő akaratát. 
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Január 7. 
„Hogy beteljesedjék, amit Ézsaiás próféta mondott, így szólván: Ő [Jézus] 

vette el a mi erőtlenségünket, és ő hordozta a mi betegségünket.”
– Máté 8:17

Jézus elhordozta a betegségeidet 

Jézus elvette az erőtlenségeinket, és elhordozta a betegségeinket. Ha  
Ő elhordozta, nekünk miért kellene hordoznunk azokat? 

Az Ézsaiás 53:4-ben az áll: „Pedig BETEGSÉGEINKET ő viselte, és 
FÁJDALMAINKAT hordozta, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik 
és kínoztatik Istentől!” Jézus tehát elviselte a betegségeinket, és elhordozta 
a fájdalmainkat. Ez ugyanaz, mintha azt mondanánk: „Ő vette el a mi 
erőtlenségünket, és ő hordozta a mi betegségeinket.” (Máté 8:17) 

Az 1Péter 2:24-ben található egy további utalás: „Aki a mi bűneinket maga 
vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván, az igazságnak éljünk: 
akinek sebeivel gyógyultatok meg.” A Biblia szerint „két vagy három tanú 
vallomásával erősíttessék minden szó” (Máté 18:16). Én három hivatkozást 
mutattam meg itt. 

Egyszer s mindenkorra rendezd el tehát a szívedben és a gondolataidban, 
hogy Isten ugyanannyira meg akar gyógyítani téged, mint amennyire 
üdvözíteni akar. Isten ugyanúgy gondoskodott arról, hogy testileg egészséges 
legyél, ahogy arról, hogy újjászülethess – hogy elfogadd a bűneid eltörlését, 
és új teremtménnyé válj Krisztus Jézusban. 

Megvallás:
A Máté 8:17-ben meg van írva, hogy Ő Maga, Jézus elvette az én gyengesé-
geimet, és elhordozta a betegségeimet. Amit Ő már elhordozott, azt nekem 
nem kell viselnem! Mivel Ő elhordozta a gyengeségeimet és a betegségeimet, 
én már gyógyult vagyok! Szabad vagyok! 
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