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1. fejezet

Isten Igéje orvosság

Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédeimre hajtsad 

füledet.

Ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket a te 

elmédben.

Mert ÉLETÜK ezek azoknak, akik megtalálják, és egész 

testüknek EGÉSZSÉG.

– Példabeszédek 4:20-22

... a beszédek, amelyeket én szólok nektek, SZELLEM és 

ÉLET.

– János 6:63

A Példabeszédek igeversei pontosan elárulják nekünk, 

hogyan találjunk jól bevált orvosságot minden olyan problémára, 

amellyel szembenézünk valaha az életünk során. 
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Ezek az igeversek megmondják nekünk, hogyan részesül-

hetünk életben és egészségben. 

Az emberek elsősorban bővelkedő életre vágynak, amibe  

a gyógyulás és az egészség is beletartozik. Isten minden áldása 

megtalálható az Ő Igéjében, ami mindig hatékony orvosság. 

Isten azt akarja, hogy megértsük azt az életet és erőt, amit 

az Ő Igéje rejt. Kezdetben Isten a szavával teremtette meg 

a földet, az eget, és az egész világegyetemet. (Lásd: Mózes 

első könyve.) Isten Igéjében tehát teremtő erő van, mert az  

Ő szava szellem és élet.

Isten Igéje tehát minden olyan helyzetben és körülményben 

hatékony gyógyszer, amely az utunkba kerülhet az életünk során, 

a betegséget is beleértve. 

Látjuk, hogy Isten Igéje orvosság a testünk számára. 

A Példabeszédek 4:22-ben az áll, hogy Isten Beszéde „ÉLETE 

azoknak, akik megtalálják, és egész testüknek EGÉSZSÉG.” 

Ez azt jelenti, hogy Isten Igéje tele van élettel, egészséggel és 

gyógyulással. Isten Igéje úgy hat, mint egy gyógyszer. A Bibliám 

széljegyzete valójában megállapítja, hogy az „egészség” szó 

orvosságot jelent. Más szóval, Isten Beszéde gyógyszer. Mire 

hat? Az egész testünkre! 



Isten Igéje orvosság

©
Így is mondhatnánk: „Isten beszédei az élet beszédei, és  

a testi egészségem beszédei.” Továbbá minden életkörülmény 

esetében is az élet és az egészség beszédei. Isten összes áldása 

benne van Isten Igéjében! 

Figyelmezz az én szavaimra! 

Figyeljük meg, a Példabeszédek 4:20-ban az áll: „… az én 

SZAVAIMRA figyelmezz…” Ez azt jelenti, hogy szentelj Isten 

Igéjének osztatlan figyelmet! Más szóval, ültesd a szívedbe 

Isten Igéjét, és pakolj ki onnan minden mást, ami az Ige ellen 

ágál. Gyomlálj ki a szívedből minden elterelő tényezőt, ami 

megfoszt attól, hogy teljes figyelmet szentelj az Igének! Tedd 

az Igét az első helyre! 

Egyebek közt azért nem kapnak hívők életet és egészséget 

Istentől, mert nem keresik az Igét; nem figyelnek rá. Ezekben 

a versekben azonban az áll, hogy ha figyelünk Isten Igéjére, 

avagy az első helyre tesszük, akkor életet és egészséget lelünk. 

Ez elég nyomatékos kijelentés! 
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Az én beszédeimre hajtsad füledet! 

A Példabeszédek 4:20 második felében azt olvassuk: „… az én 

beszédeimre hajtsad füledet.” Ez azt jelenti, hogy be kell fogad-

nunk Isten Igéjét a füleinken keresztül. Nyisd meg a füleidet 

Isten Beszédére! Hallgatás útján szívd magadba az Ő szavait! 

A fülünk odahajtása Isten Beszédére ugyanakkor többet jelent 

annál, minthogy csak egyszer-kétszer meghallgatjuk az Igét. 

Az emberek például azt mondogatják: „Ó, ezt már hallottam.” 

De tudod, a fülünk odahajtása Isten szavaira egy folytonos 

cselekvés. Folyamatosan hallgatnunk kell az Igét. Tartsd nyitva 

a füled, és hallgasd az Igét (Róma 10:17)! 

Ha odafigyelsz Isten Igéjére, akkor megnyitod a füled Isten 

Beszédére, és becsukod minden más beszéd előtt, ami igyekszik 

megfosztani téged az Igétől, mint például a félelem, a kételkedés 

és a hitetlenség. 

Az Ige most azonnal életet és egészséget jelenthet neked! 

Csak annyit kell tenned, hogy gyógyszerként beveszed Isten 

orvosságát – az Ő Igéjét. Isten Igéje minden élethelyzetet 

orvosolni tud, először azonban neked magadnak is olvasnod 

és ismerned kell. 
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Amikor idézik valakinek az Igét, lehet, hogy az az ember 

hallja, de lepereghet róla, mint a kacsa tolláról a víz, és nem 

marad meg a szellemében. Ha azonban mélyen magába építi 

az Igét, és ő maga is tudja, mi áll benne, akkor működni fog 

a javára. 

Ha tudod, hogy Isten Igéje igaz, akkor nem kételkedsz benne. 

Nem kerülsz vitába a Szentírással, és nem szállsz szembe vele, 

mert mélyen gyökeret vert a szívedben. Ha egyszer a szívedbe 

épül, akkor az élet minden problémáját orvosolni fogja. 

Ne távozzon el az én Igém a te szemeid elől! 

Fontos, hogy mire figyelünk oda. A Példabeszédek pontosan 

felfedi előttünk, hogy mire kell figyelmet fordítanunk, ha életet és 

egészséget szeretnénk kapni: „… az én BESZÉDEIMRE hajtsad 

füledet.” Az is fontos, hogy mit nézünk – mire függesztjük  

a szemeinket –, mert a Bibliában azt olvassuk: „Ne távozzanak 

el [az Én szavaim] a te SZEMEIDTŐL” (Példabeszédek 4:21) 

Néznünk, és hallgatnunk is kell tehát Isten Igéjét. Más szóval, 

Isten Igéjére kell szögeznünk a tekintetünket. Tartsd a szemeidet 

Jézuson és az Igén! Ne a körülményekre tekints, hanem az Igére! 
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Ez az igevers nem azt jelenti, hogy állandóan olvassuk az 

Igét, és közben ne csináljunk mást. Azt azonban jelenti, hogy 

a körülmények helyett szüntelenül az Igére kell néznünk. Jó és 

rossz időkben is állandóan Isten Igéjére – az Ő Beszédére kell 

néznünk.  

Isten Igéje! Csak szemléld továbbra is Isten szavait! Ha 

ezekre nézel, akkor hol őrizheted őket? A szíved közepén. Miért? 

Mert életet fognak jelenteni neked! Isten Igéje élet és egészség. 

Figyeljük meg azonban, hogy Isten Igéje csak azoknak élet, 

akik megtalálják: „Mert életük ezek azoknak, AKIK MEGTA-

LÁLJÁK…” Néhány ember sosem találja meg, mert nem hajtja 

a fülét az Igére. Mások pedig azért nem találják meg, mert nem 

figyelnek az Igére, és nem teszik az első helyre. Minden más 

dolgot az Ige elé helyeznek.  

Régebben az emberek főleg vonattal utaztak. Sínek hálózták 

be ezt az országot. Akkoriban nem voltak még jelzőlámpák  

a sorompók megjelölésére, mint ma. Az útátjáróknál csak egy 

tábla jelezte: „Állj! Nézz körül! Figyelj!”

Isten Igéje pontosan erről beszél ebben az igeszakaszban. Ha 

életet és egészséget akarsz, akkor meg kell tenned a következőket: 

Állj meg! „Figyelj az Én szavaimra!” Nézz! „Ne távozzanak el 



Isten Igéje orvosság

©
a te szemeid elől!” Hallgass! „Az Én beszédeimre hajtsad 

füledet!” Vagyis állj meg, illetve nézz és hallgass Isten Igéjére! 

Ne távozzanak el Isten Szavai a szemeid elől! Miért? Mert 

ha folyamatosan a szemünk előtt tartjuk az Igét, akkor óriási 

eredményeket tapasztalhatunk meg. Az Ige gyümölcsöt terem, 

mert Isten szavai életet jelentenek azoknak, akik megtalálják, 

továbbá egészséget jelent az egész testüknek is. 

Ez ilyen egyszerű. Ha az emberek ügyelnének Isten Igéjére, 

akkor az egészséget és gyógyulást jelentene a számukra. Isten 

Igéje szellem és élet, ezért olyan, mint az orvosság (János 6:63).

Isten Igéjében erő és gyógyulás van!

Figyeljük meg a Példabeszédek 4:22-t: „Mert Isten Igéje… 

egészség.” Képes meggyógyítani a tested, bármi is a baja! 

Ez azt jelenti, hogy amikor Isten Beszédére hajtja valaki 

a fülét, akkor az Ige életet, egészséget és gyógyulást közvetít 

az egész testnek – a fizikai testnek, és minden másnak is, ami 

problémát jelent. 
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