A fiak és az egészség
Hogyan lehetne…?
Hogyan lehetne betegség, erőtlenség a testemben, kudarc, szegénység, legyőzöttség az
életemben, amikor a világmindenség teremtője bennem él?
Ján 17:17 Szenteld meg őket a te igazságoddal: A te igéd igazság.
ige – logosz, beszéd, szó
igazság – aletheia, valóság.

Tény és valóság közti különbség. Valaminek a színe attól függ, hogy milyen megvilágítást
kap. Zöld – a fény meghatározza, megegyezés született, hogy ezt zöldnek nevezzük. Az
érzékszerveink által kapott információra építünk. Az egyetlen valóság: amit Isten mond.
Az elménk a korábbi megtapasztalásaink, korábban megtanult ismeret alapján értelmezi a
dolgokat. „Fiók húzgálás.”
Megtérésünk előtti megtapasztalás. Amire folyamatosan tanítják az embereket a világban:
„A tested ki van téve a betegségeknek. Belső elöregedés. Külső támadás: vírusok,
baktériumok, fertőzések.”
Megtapasztalt tény. De ez az Isten által kimondott igazság? Ez a valóság?
Mi a valóság? Amit Isten mond. Mit mond Isten az egészség témájában?
Honnan származnak a betegségek?
Róm 5:12 Annak okáért, miképpen egy ember által jött be a világra a bűn és a
bűn által a halál, és akképpen a halál minden emberre elhatott, mivelhogy
mindenek vétkeztek;
A halál minden betegség, erőtlenség végső stádiuma. A halál, így a betegség a bűn által jött be
a világra. A sátán munkája. A sátán része. A betegség, erőtlenség nem Istentől van. Nem
része Istennek.
Hogyan jelentette ki magát Isten Izraelnek?
2Móz 15:26 És monda: Ha a te Uradnak Istenednek szavára hűségesen
hallgatsz és azt cselekeszed, 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 az Úr,
a te gyógyítód.
Isten meggyógyít és nem megbetegít.
Az ígéret Izrael népének az volt, hogy ha engedelmeskednek nem lesznek betegek.
Zsolt 105:37 És kihozá őket ezüsttel és arannyal, és nemzetségeikben
nem volt beteges.
1Kor 15:26 Mint utolsó ellenség töröltetik el a halál.
A halál és így minden betegség Isten ellensége!!!

További igazság – valóság Istentől:

Ézs 53:4 - 53:5 Pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá, és
mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől! És ő
megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek
büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg.
1Pét 2:24 Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek
meghalván, az igazságnak éljünk: akinek sebeivel gyógyultatok meg.
Jézus Krisztusban a gyógyulás születési előjogunk. Valaki megtér, újjászületik a Szent
Szellem által, ha betegsége volt korábban, meggyógyul. Ha valaki keresztyénként
megbetegszik, erőtlensége lesz ( a legkisebb is: láz, fogfájás, influenza, torok fájás stb.)
meggyógyul.
Jak 5:14 Beteg-e valaki köztetek? Hívja magához a gyülekezet véneit, és
imádkozzanak felette, megkenvén őt olajjal az Úrnak nevében.
Óh Tamás pásztor, látod, van olyan, hogy egy keresztyén megbetegszik. Igen, ezek szerint
van. Ami biztos, hogy a gyógyulása Krisztusban biztosított.
A kérdés, hogy kell-e megbetegednünk, kell-e elszenvednünk bármilyen, a leapróbb
betegséget is?
De menjünk tovább még egy szinttel:
P. Chris: „A gyógyulás Krisztusban a kisgyermekek kenyere.” Ez azt jelenti, hogy egy
keresztyén élhet úgy, hogy sohasem lesz beteg?
Mondhatod ezt: „Sok keresztyénnel találkoztam, akik betegek voltak. Szerintem a
keresztyének is megbetegedhetnek.” Mire építed a hitedet? A korábbi megtapasztalásaidra, az
érzékszerveid által szerzett ismeretedre? Vagy Isten beszédére, amiről Jézus Krisztus azt
mondta, hogy az egyedüli valóság.
Nézzük meg, hogy mit mond az Ige a hívők testéről:
1Kor 6:19 - 6:20 Avagy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a bennetek lakozó
Szent Szellemnek temploma, amelyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi
vagytok? Mert áron vétettetek meg; dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben
és szellemetekben, amelyek az Istenéi.
1Kor 6:15 Nem tudjátok-e, hogy a ti testeitek a Krisztusnak tagjai?
Elszakítva hát a Krisztus tagjait, paráznának tagjaivá tegyem? Távol legyen.
Ef 5:30 Mert az Ő testének tagjai vagyunk, az Ő testéből és az Ő csontjaiból
valók.
Hústest, csont.
A testem Istené. A Szent Szellem temploma. Krisztus testének valódi tagja – mint szellemi
valóság. A valóság az, hogy a testem Isten része. Szerinted Isten meg tud betegedni?
Mit mond az Ige az emberi test és a Szent Szellem viszonylatában:
Luk 11:20 Ha pedig Isten ujjával űzöm ki az ördögöket, kétség nélkül
elérkezett hozzátok az Isten királysága.
Isten ujja – Isten Szent Szelleme. Isten kinyújtott karja. Hatalmas jobbja. A Szent Szellem
Isten gyógyító ereje.

Apcs 10:38 A názáreti Jézust, mint kené fel őt az Isten Szent Szellemmel
és erővel, ki széjjeljárt jót tévén és meggyógyítván mindeneket, kik az ördög
hatalma alatt voltak; mert az Isten vala ő vele.
Apcs 1:8 Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Szellem eljő
reátok: és lesztek nekem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában
és Samariában és a földnek mind végső határáig.
A Szent Szellem és az erő belénk került. Bennünk van.
Róm 8:11 De ha Annak a Szelleme lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a
halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti
halandó testeiteket is az ő tibennetek lakozó Szelleme által.
Kinek a Szelleme? Az Atya szelleme. Erő: legyőzte a halált, ami a betegség végső stádiuma.
Legyőz minden mást is, ami kisebb a halálnál. A Szent Szellem és ez az erő bennünk lakik.
Lakik: (oikeó) 1) lakik, él 2) lakásul bír, lakik vmit
Megeleveníti a halandó testünket.

(dzóopoieó). dzoé – élet, ami Istentől van, poieó: tesz, helyez, cselekszik.
Isteni életet helyez el a testünkben.
1Ján 5:11 - 5:12 És ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nekünk az
Isten és ez az élet az ő Fiában van. Akié a Fiú, azé az élet: akiben nincs meg az
Isten Fia, az élet sincs meg abban.
Az Isteni természetű élet – örök élet már bennünk van. Az Isten élete lüktet benned. EZ járja
át az egész lényedet, testedet.
Tehát mindezeket az igazságokat összevetve megkapjuk az egyedüli valóságot a testünkkel
kapcsolatban:
1, A testünk Isten része. Krisztus testének valóságos tagja.
2, A Szent Szellem, az Istenség 3. személye bennünk él. A világmindenség teremtője, a
mindenható Atya Isten bennünk él. Az Atya, a Fiú és a Szent Szellem egy. Én és az
Atya egy vagyunk.Az Ő Isteni életét helyezte el bennünk.
3, A halál, és így a betegség, Isten ellensége.
Zsolt 68:2 Felkél az Isten, elszélednek ellenségei; és elfutnak előle az ő
gyűlölői.
Ha mindezeket az igazságokat átgondoljuk és józan gondolkodással mérlegeljük, akkor
hozzáérhet-e bármilyen betegség a testemhez? Lehetek-e Isten fiaként, Krisztus testének
tagjaként beteg? A betegség nem érhet hozzám. Elfut tőlem. A betegség, a vírusok, a
baktériumok, a különböző járványok nem érhetnek el!!!
Az Isteni egészség az enyém.
Még egy adalék a fentiekhez:
1Kor 6:19 - 6:20 Avagy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent
Szellemnek temploma, amelyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok?
Mert áron vétettetek meg; dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és
szellemetekben, amelyek az Istenéi.
dicsőít: (doxadzó) 1) dicsőít, magasztal 2) dicsőségessé tesz, megdicsőít
magasztal: felnagyít, naggyá tesz

A betegség, erőtlenség dicsőíti Istent?
Ézs 38:18 - 38:19 Mert nem a sír dicsőít Téged, és nem a halál magasztal
Téged, hűségedre nem a sírverembe szállók várnak! Ki él, ki él, csak az
dicsőít Téged, mint ma én! Az atya a fiaknak hirdeti hűségedet!
Hogyan lesz Istennek ez az igazsága – a egyedüli valóság a testemmel kapcsolatban –
gyakorlati valóság az életemben?
Úgy, hogy ha gondolkodok, meditálok ezen. Nem a görcsös kapaszkodás által. Nem azáltal,
hogy megpróbálom átvenni. Minél görcsösebben szorítom az áldás tömlőjét, annál kevésbé
tud kijönni bármi is belőle.
Józs 1:8 El ne távozzék e törvénynek könyve a te szádtól, hanem
gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz és mindent úgy cselekedjél,
amint írva van abban, mert akkor leszel jó szerencsés a te utaidon és akkor
boldogulsz.
Elmélkedik, mormol, meditál.
Zsolt 1:2 - 1:3 Hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő
törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. És olyan lesz, mint a folyóvizek
mellé ültetett fa, amely idejekorán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad
el; és minden munkájában jó szerencsés lészen.
Zak 4:6 És felele, és szóla nekem, mondván: Az Úrnak beszéde ez
Zorobábelhez, mondván: Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én
Szellememmel! azt mondja a Seregeknek Ura.
Ahogy ezeken az igéken – igazságokon elmélkedsz, gondolkozol és közösségben vagy a
Szent Szellemmel, Ő berobbantja a szellemedben ezeket az igazságokat, és elhiszed, hogy ez
az egyedüli valóság az életedre. Amikor ez megtörténik, onnantól fogva még csak el sem kell
küldened a betegséget, mert nem is fog hozzád közelíteni.
A Krisztusban felnőtt, nagykorú fiak kenyere többé nem a gyógyulás lesz, hanem az állandó,
folyamatos, Isteni egészség, életerő, vitalitás.

