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ISTEN ÉRINTÉSE – 13. A kézrátétel szolgálata 
Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

Ságvár, 2014. 08. 18. 
 

Hálát adunk, drága mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében, 
hogy összejöhettünk ezen a gyönyörű napon, hogy dicsérjünk, magasztaljunk és 
áldjunk Téged. Hálát adunk, Atyám, az igaz voltunkért és megvalljuk, hogy mi 
Isten igazsága vagyunk Krisztusban.  

Tudjuk Uram, hogy ezzel nagy örömöt szerzünk Neked, és reánk árasztod az 
áldások teljességét. Hálát adunk a Te Igédért. Köszönjük a Te bölcsességedet, 
köszönjük a Te hathatós közreműködésedet, mert az imáinkat – amit a szent 
színed elé emelünk –, meghallgatod és megválaszolod. Minden imánkat 
befogadottnak, megfogantnak, megragadottnak és úton levőnek nevezünk a 
Jézus Krisztus szent nevében.  

A szent vér alatt szólítjuk be a válaszokat, hogy az ellenség ne tudjon 
hozzányúlni, ne tudja visszatartani. Megkötünk minden akadályozást a Jézus 
nevében az életetek felett. A szent vér oltalmát erősítjük meg a felségterületetek 
felett, a portátok felett a Jézus nevében.  

Köszönjük a drága kenetet, a kincset, ami a szívünkben van. Hálát adunk 
Atyám, hogy amikor mi másokra tesszük a kezünket, akkor az isteni életet 
közvetítjük feléjük a Jézus nevében. Ámen.  

Köszöntsd a szomszédodat nagy örömmel és újságold el neki, hogy kincs van 
benned.  

Szeretettel köszöntünk benneteket. Ma úrvacsorát veszünk, mert hét közben 
szólt erről az Úr. Egy újabb világosságot fogtok kapni az úrvacsora lényegéről.  

Folytatjuk az Isten érintése sorozatot a 13. résszel. A mai tanítás címe: A 
kézrátétel szolgálata. 

A Zsidó levél 6. fejezetében kezdjük ma az Ige tanulmányozását. Az 1-2 
versben 6 Krisztusi alaptant számolhattok meg. Ezek közül az egyik a kézrátétel.  

Zsidó 6,1-2. 
1. Annakokáért elhagyván a Krisztusról való kezdetleges beszédet, 

törekedjünk tökéletességre, nem rakosgatván le újra alapját a holt 
cselekedetekből való megtérésnek és az Istenben való hitnek, 

2. A keresztségekről, kezek rátevéséről, holtak feltámadásáról és az örök 
ítéletről szóló tanításnak. Ámen. 

A kezek rátevése – ez a kézrátétel szolgálata, illetve a krisztusi alaptanok 
egyike. Több helyen megtalálható ez a Bibliában. Van egy alapszabály. Ha 
bibliai eredményeket akarunk, akkor szükséges, hogy bibliai elveket kövessünk. 
Különben nem születnek meg a bibliai eredmények.  

Jézus gyakran szolgált kézrátétellel az emberek felé, a szükségben levők felé, 
ezért a kézrátétel tana egy nagyon fontos tanítás. Elolvassuk, hogy akik hitre 
jutottak, mire tudnak jutni a Jézus neve által.  

Márk 16,17-18. 
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17. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben 
ördögöket űznek, új nyelveken szólnak.  

18. Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt 
nékik: betegekre vetik kezeiket, és azok meggyógyulnak. Ámen. 

Akik hisznek. Kik azok, akik hisznek? A hitre jutottak. Az újjászületett 
keresztények. Mit fognak tenni? Sok mindent, de most a kézrátételt tanítjuk. 
Betegekre teszik kezeiket és szolgálnak feléjük. Ennek az eredménye a 
betegeknek a gyógyulása. A kézrátétel egy nagyon szent dolog.  

Sajnos a hagyományos egyházakban nem igazán találkozni a kézrátétellel. 
Ezért tűnik olyan furcsának, ha valaki bekerül egy evangéliumi közösségbe. A 
kézrátétel nem szimbolikus cselekedet. A kézrátétel a kenet valóságos átadásáról 
szól.  

A bibliai csodák csak a kenet átadásával érhetők el. Semmi más módon. 
Emberi cselekedetek szóba sem jöhetnek. Amikor Jézus embereket érintett meg, 
mindig történt valami. Természetesen jó irányú dologra kell gondolni, 
szabadulásokra, áttörésekre. 4 

Amikor Jézust érintették meg, akkor is történt valami, mert az erő kiáradt. 
Kiáradt Jézusból, van, amikor közvetítő anyagon keresztül, a köntösén, a 
ruháján keresztül és beáradt a betegek testébe. És jött vele a gyógyulás.  

Az Ószövetségben mit fedezünk fel, amikor olvassuk a könyveket? Hogy a 
pátriárkák is kézrátétellel áldották meg a gyermekeiket. Azok a dolgok úgy is 
történtek. A hit ajándéka által szóltak és ezért, amit ők a gyermekeik fölött 
mondtak, azok valóságba jöttek. Életre szóló áldást adtak át a gyermekeiknek. 

Még egy példa: Amikor Izrael népe az Ószövetség idején évente egy 
alkalommal bemutatta az engesztelő áldozatot a pap által, akkor a pap rátette a 
kezét a bakra, más néven a bűnbakra, és ráolvasta a nép bűnét. Tehát egy közlés 
történt. Egy átadás történt.  

A pesti tanításokban gyakran halljátok az impart szót, az impartálás szót. Ez 
egy angol szó, aminek a jelentése: átadás, közlés és részesítés. Valaki a másikat 
részesíti azokban a dolgokban, amit ő is birtokol Isten kegyelméből.  

2Korinthus 4,7. 
7. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy amaz erőnek nagy 

volta Istené legyen, és nem magunktól való.  
A kincs alatt mi értendő? A drága kenet. A cserépedény pedig nem más, mint 

a mi fizikai testünk. Mert Ádám teste miből lett megalkotva? Agyagból. Isten 
készített egy szobrot és abba lehelte bele az Ő életét. Az ember teste egy 
agyagedény, egy cserép, korsó és ebben van benne a kenet.  

A kézrátétel állandó velejárója az átadás, a közlés és a másik részesítése 
valamilyen ajándékban. De hiába teszi rá a kezét egy keresztény a másikra, ha 
nincs mit neki átadnia. Ezt hívják úgy, hogy üres kezeket üres fejekre tesznek. 
Ez természetesen eredménytelen.  

A te kezednek, mint újjászületett hívő, mint új teremtés kezének, 
folyamatosan töltve kell lennie. Emlékeztek, Rodney is azt mondta korábban, 
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hogy: Jé, ez töltve van? Amikor először valakire a kezét tette, és az illető a kenet 
alatt eldőlt. A kenet az edényünkben van. Isten kenete szinte kézzelfogható. 
Isten kenete megtapasztalható. A kenet jelen lehet egy istentiszteleten. De ha 
senki nem igényli, nem veszi a kenetet, akkor semmi nem fog történni.  

A vérfolyásos asszony akarta a kenetet. Hittel érintette meg Jézus ruháját, a 
köntösét, és elvette a kenetet. És mi történt? Az erő Jézusból átáradt az ő testébe 
és meggyógyult. Azt mondja az Írás, hogy tömeg vette körül Jézust, és neki úgy 
kellett befurakodnia.  

Tehát sokan voltak Jézus körül, sokan kapcsolatba kerültek vele fizikailag. 
De mégis az Írások szerint csak egyetlen ember gyógyult meg. Ennek az oka, 
hogy a többiek nem igényelték a kenetet. Valószínű, hogy nem is tudták, hogy 
létezik. Ha érintették, akkor sem hittel tették és senki más nem nyert gyógyulást 
ezen az asszonyon kívül. 

1Timótheus 4,14. 
14. El ne hanyagold a benned lévő kegyelmi ajándékot, amely prófétálás 

által, a presbitérium kézrátétele által adatott néked. Ámen.  
Akard és vedd el a kenetet. Vágyakozz a kenetre. A kegyelmi ajándék neve a 

görögben a karizma. Innen származik a karizmatikus mozgalom, vagy 
karizmatikus gyülekezet elnevezés.  

Ha kézrátétellel szolgálnak feléd, akkor el kell várnod, hogy valami 
történjen. Ha nincs elvárás, akkor nem fog történni semmi. Elváró hit nélkül a 
keresztények hiába állnak ki a gyógyító sorba.  

A kézrátételnek két formája van.  
1. A Márk evangélium 16-ban az előbb olvastuk az egyszerű kézrátételt, 

hogy bárki imádkozhat hittel a kezét rátéve arra, aki ezt igényli.  
2. A kézrátétel szolgálata, amelynek során ajándékot, kenetet oszt meg a 

másikkal.  
Az egyszerű kézrátétel úgy működik, hogy az imádkozó bízik abban, hogy 

Isten hatalommal beavatkozik, és történik valami. A kézrátétel szolgálatánál 
pedig megtörténik az átadás, az átplántálás. Timótheus is az ajándékát 
természetesen kézrátétellel vette.  

Rodney többször odament a felkent hírnevesebb szolgálókhoz és megkérte 
őket, hogy tegyék rá a kezüket, mert ő is akart kapni abból a kenetből. És 
megfigyelte, hogy a közlés egy valóságos dolog. Mindig kapott valamit, és ez 
változásokat hozott az életében és a szolgálatában.  

De óvatosságra int. Meg kell vizsgálni, hogy kinek engeded meg, hogy a 
kezét rád tegye. Jól nézd meg, hogy milyen szolgálatnak veted alá magad. A 
kenet ugyanis átadódik, és az a szellemiség fog rád jönni. Az ő szolgálatában is 
előfordult, hogy a gyógyító rész során valaki felkelt a hallgatóság közül, és 
elkezdte járni a sorokat és imádkozott kézrátétellel.  

Mivel ő sem ismert mindenkit, leállította ezt a tevékenységet. Azt mondja, 
hogyha szeretnél kézrátétellel imádkozni, akkor bérelj ki egy termet, toborozz 
embereket és imádkozz értük, de ne az én szolgálatomban. Mert nem tudja, hogy 
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ki ő, és milyen szellemiséget képvisel. Kézrátétellel szolgálni sokkal többet 
jelent, mint egyszerűen imádkozni. Erőteljesebb és többet nyújt.  

A kézrátétel a kenet valóságos átadása, de ehhez ismerni kell a Szent Szellem 
működését, hogy rá lehessen csatlakozni, kapcsolódni a Szellem hullámaira. 
Mint említettem, a kézrátétel a közlés szolgálata. De ez a vevő részéről is hitet 
feltételez. Amikor történik a kézrátétel, akkor az imádkozónak hinni kell, hogy 
Isten élete belőle átárad a másikba. A vételezőnek pedig ugyanezt kell hinni, 
hogy ez a kenet beléárad, és munkálkodik az életében.  

Persze, aki először hallott erről, az nem biztos, hogy rögtön meg tudja nyitni 
magát a kenetnek. Vannak olyanok, akik akkor sem veszik a kenetet, ha maga 
Jézus állna előttük, és tenné rájuk a kezét. Ha nem nyílik meg az illető a kenet 
befogadására, akkor nem is fog kapni semmit.  

Egyik korábbi tanításunkban és a kis újságunkban is benne van egy eset, 
Kenneth Hagin szolgálatából. A történetben Jézus odament a beteg ágyához és 
valami kis csomagot, ajándékot nyújtott át, illetve próbált átnyújtani. És azt 
mondta az illető, hogy nem tudom elfogadni, nem tudom átvenni. Ez háromszor 
megtörtént. A vevőnek, ha szeretne változást az életében – például gyógyulást, 
áttörést –, akkor át kell vennie a kenetet.  

A hited mértéke határozza meg azt, hogy mit kapsz Istentől. Itt is fontos a hit 
kérdése. Amikor az orvosok lemondanak egy emberről, akkor az ő döntésén 
múlik, hogy elfogadja-e a természetfeletti erőt, a kenetet, és az által gyógyul-e 
meg.  

Rodney hetente hat napon át két alkalmat tartott. Tehát heti 12 alkalmat. Elég 
gyakran szolgált ahhoz, hogy kialakuljon benne egy érzék a kenethez. Így meg 
tudja különböztetni, hogy az egyik ember veszi a kenetet, a másik bezárja 
magát. Érezhető, hogy a kenet bemegy a másik testébe, vagy visszapattan.  

Aki többet imádkozik kézrátétellel – akár kórházi szolgálatban is –, 
gondolom, hogy ő is érzékeli, hogy a másik fél veszi-e a kenetet. Vannak olyan 
hívők, akikhez hozzá sem kell érni és már veszik a kenetet, és eldőlnek Isten 
ereje alatt.  

A másik pedig nem is igényli a kenetet. Ilyen nagy szóródás van ezen a 
területen. Aztán van olyan típusú ember is, akire három órán keresztül tehetné az 
ember a kezét, hogy végre Isten valami életet lehelne belé. Természetesen senki 
nem imádkozik három órát kézrátétellel egy személyért. Ez csak egy példa arra, 
hogy vannak nehezebb esetek is.  

Isten kenete az alkalmakon rendszerint betölti a termet. Itt nálunk is, ha 
Pestre megyünk, ott is, vagy akármerre járunk. Voltunk Kaposváron nemrég, 
ahol szintén megtapasztaltuk ezt. Ha teljes evangéliumi gyülekezetről van szó, 
és az emberek újjászületettek és Szent Szellemmel teljesek, ott Isten ereje meg 
tud nyilvánulni.  

Rodney is sok esetben alig tudott talpon maradni, és a beszéd is nehezére 
esett a kenet súlya alatt. Az alkalmakon sokakat eltalál Isten ereje, mások pedig 
értetlenül ülnek, és nézelődnek a helyükön, mert érzéketlenek a kenetre.  
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Az érzéketlenség oka: Amikor Istent megkérdezte Rodney, a következő 
választ kapta: Ezeknek az embereknek a gondolatai 99,99%-a távol van Istentől, 
és a szívük is távol van Istentől.  

Ugyanez a helyzet a keresztények családjaival, mert egy újjászületett 
családban sincsenek egyforma szellemi szinten a családtagok. Akik 
rendszeresen kapcsolatban vannak az Úrral és járnak a gyülekezetbe, azok 
szeretnék, ha a szeretteik és hozzátartozóik is csatlakozzanak hozzájuk, de velük 
is ez a gond. A gondolataik távol járnak Istentől. Ezáltal a szívük is távol van 
tőlük. Nem távol, távolabb.  

Az ima itt is bevethető, hogy az Úr nyissa meg és munkálja a szíveket. Akik 
távol vannak Istentől, azoknak a közösségük nagyjából annyi Istennel, hogy sok 
esetben egy nagyméretű Bibliával járnak a hónuk alatt, de bibliai ismeretük nem 
sok van.  

Továbbá, amikor vége van a szárazon tisztító szolgáltatásnak, akkor 
hazamennek – ez alatt a kenetnélküliséget értem, hogy nem veszik a kenetet 
magukba, és nem is viszik haza. Viszont amikor hazaérnek, akkor 
visszacsúsznak veszekedésekbe, a tévé kontrollálta világba, a testi életmódú 
világba.  

Ezért nehéz nekik belépni a szellemi birodalomba, mert a fizikai síkon állnak 
két lábbal. Az egyik lábat át kellene tenni a szellemi birodalomba. A test nem 
tud belépni az Isten által elkészített helyre. Ezért vannak a kezdeti nehézségek. 

Áttörésre van szükség. Isten ki akar szakítani mindenkit – akik még a testi 
vonalon haladnak – a testi életvezetésből. Magasabb szintre akar emelni 
mindenkit, hogy szellemben járhassanak azok is, akik még egy kicsit távolabb 
vannak az Úrtól.  

Jézus a kezével osztott áldást a gyermekeknek és azt is látjuk, hogy betegeket 
gyógyított kézrátétellel.  

Máté 19,13-15. 
13. Ekkor kisgyermekeket hozának hozzá, hogy kezeit vesse azokra, és 

imádkozzék; a tanítványok pedig dorgálják vala azokat.  
14. Jézus pedig monda: Hagyjatok békét e kisgyermekeknek, és ne 

tiltsátok meg nekik, hogy hozzám jöjjenek; mert ilyeneké a mennyeknek 
országa. 

15. És kezeit reájuk vetvén, eltávozék onnét.   
Itt látjuk, hogy a gyermekeket megáldotta oly módon, hogy a kezét tette 

rájuk. Mert a kézrátétellel az isteni élet adódik át, egy közlés azok felé, akikre a 
kezét teszi az ember. Ebben az esetben Jézus. Nézzük meg, amikor betegeket 
gyógyított: 

Lukács 4,40. 
40. A nap lementével pedig, mindenek akiknek különféle betegeik voltak, 

Őhozzá vitték azokat; Ő pedig mindegyikőjükre reávetvén kezeit, 
meggyógyítá őket.  Ámen. 
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De kézrátételt alkalmaztak ezen túlmenően még akkor is, amikor valakit a 
szolgálatba beiktattak. Ez a mai napon is így történik. Ha a pesti 
összejövetelekre gondolunk: a csecsemők felajánlása, bemutatása az Úrnak, a 
szolgálati felkenetés a mai napon is így történik. Amikor a Szent Szellemmel 
együttműködve teszed a kezed a másik emberre, akkor Isten élete átárad az 
illetőbe.  

Jézus gyakran csak megérintette az embereket ima nélkül. Most olvastuk a 
Lukács 4,40-et. Itt sincs szó imáról. Egyszerűen csak rátette a kezét a betegekre. 
Ebből rögtön gyullad egy világosság. Nekünk sem kell felhajtást csinálni a 
kézrátételből, mert ezt nagyon diplomatikusan meg lehet tenni, akár buszon, 
akár munkahelyen, a kórházban, vagy bárhol.  

Bárki, aki bemegy látogatni a kórházba, vagy tudomást szerez arról, hogy 
valaki az utolsó óráiban van, egyszerűen csak tegye rá a kezét az illetőre, a 
betegekre, és hagyja, hogy Isten élete kiáradjon belőle. Akkor is működik, ha 
egy szót nem szólsz, csak a kezed legyen rajta a betegen.  

Több ilyen bizonyságot hallottunk, hogy érzik a forróságot az emberek a 
kézrátétel következtében. A Bibliában is látjuk, hogy nagyon sokan 
meggyógyultak, és a gonosz szellemek, a betegség szelleme eltávozott az 
emberektől. De ez a mai napon is így működik, mert Jézus nem ment nyugdíjba. 

A Zsidó 13,8 szerint Jézus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Istenre a 
Bibliában mindössze két jelzőt lehet találni. Ez nem sok. Tudjátok melyik az a 
kettő? Egyik a szeretet, a másik a jóság. Ez mindent megmond Istenről.  

A kenet vagy ott van a szolgálatban, vagy nincs ott. Ha ott van, akkor tanulj 
meg együttműködni vele. Ha kézrátétellel szolgálsz valaki felé, akkor azt 
párosítsd hittel te is olyan tekintetben, hogy tudatosítsd magadban azt, hogy te 
Isten felkentje vagy. Mert Isten természete benned van az újjászületés által és te 
át tudod adni kézrátétel által az isteni életet.  

Apostolok cselekedetei 19,11-12.  
11. És nem közönséges csodákat cselekszik vala az Isten Pál keze által: 
12. Annyira, hogy a betegekhez is elvitték az ő testéről a keszkenőket, 

vagy kötényeket, és eltávozának azoktól a betegségek, és a gonosz szellemek 
kimenének belőlük.  Ámen. 

Ezekben a versekben azt is látjuk, hogy a kenet a ruhában is képes tárolódni, 
és onnan átadódni, átáradni a betegek testébe. Természetesen a szellemi 
birodalomban minden hit alapján működik és a ruha „mindkét oldalán” hitre van 
szükség.  

Amikor imádkozunk a hozott kelmék felett, akkor hitre van szükségünk 
ahhoz, hogy Isten ereje – a kenet – beárad a zsebkendőkbe. De nektek is hitre 
van szükségetek, amikor otthon ezt alkalmazzátok magatokon, vagy a 
családtagjaitokon, hogy Isten ereje dicsősége kiárad, és behatol a beteg testbe és 
kivezeti a nem odavaló dolgokat.  
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De ugyanígy ha a vérfolyásos asszony példáját nézzük, akkor szükség volt a 
hitre, hogy ő megkapja azt, amiért odamegy. Természetesen Jézusban megvolt a 
megfelelő hit és az asszonyban is.  

A kérdés az, ha már a kenet benned van, mihez kezdesz vele? A kenet célja a 
királyság szolgálata, illetve az Isten királyságában levők felé szolgálni. Isten 
azért szerel fel különböző karizmákkal, hogy áldás lehess mások számára. Nem 
azért adja az ajándékokat, hogy ücsörögj rajta.  

Nem tudom, hallottátok-e már a tépőzáras keresztény kifejezést, hogy Isten 
nem azért adja az ajándékot, hogy leülj a székre és a tépőzár ott tartson, hanem 
menj ki és szolgálj ezzel a kenettel! Van bőven lehetőség. A felszereltségünket 
nem arra kaptuk, hogy megtartsuk, hanem arra, hogy továbbadjuk.  

Nem mindenki tudja még, hogy hogyan működjön együtt a Szent 
Szellemmel. Ezt meg kell tanulni. Az elöljárónk is elment egy évtizednyi 
szolgálati útra Ausztráliába, hogy megtanulja a kenet működését. Mert Isten őt a 
gyógyító kenetben használja.  

Isten néha olyankor cselekszik, amikor a legkevésbé számítunk rá. 
Szélsőségeknek tűnhet, de Rodney a szolgálatában tapasztalt olyat, hogy a Szent 
Szellem embereket kapott fel, és tett odébb. Vagy pedig a gyülekezeti teremben 
forgószélként söpört végig és embereket ragadott meg. Ilyenekkel nem 
találkoztunk mi, de Hagin könyvében is olvasok ilyeneket.  

Azt hiszem, nem kell külön mondanom, hogy minden összejövetel más és 
más. Ugyanis az ott levő emberek hitének köze van a Szent Szellem 
mozdulásához. Az emberek szellemi éhsége és szomjúsága az, ami vagy 
erőteljesebben, vagy kevésbé vonzza és mozgatja a szellemi erőket.  

Minden hívő más-más szellemi szinten van. De amikor együtt vagyunk 
nagyobb létszámban, akkor ott összevont kenet és összevont hit van. Ezért 
mondjuk, hogy nagyobb alkalmakon nagyobb az esélye a gyógyulásnak. Ez nem 
jelenti azt, hogy kis létszámú gyülekezetben nem lehet meggyógyulni.  

Sokan igénylik a kenetet és vételezik a kenetet, de nem mindenki. Azt is 
tudomásul kell vennünk, hogy Isten nem mindenkit használ egyformán. Másként 
használ téged, másként használhat engem. De használhat téged otthon a 
családban, vagy különböző élethelyzetekben, és erre nyitottnak kell lenni. 

Nagyon fontos azt is megérteni és tudatosítani, hogy nem a saját erőnkből 
kell szolgálnunk, és ez fog adni egy bátorságot, egy lendületet. Nem erővel, nem 
hatalommal, hanem az én Szellememmel. Ez volt az előző pesti tanítás témája. 
Erről is lesz egy kis összefoglaló.  

Tehát a kézrátétel szolgálata egy nagyon fontos szolgálat. Ezt mindenki 
gyakorolhatja az egyszerű kézrátétel szolgálatával. Akik pedig ajándékozottak, 
azok magát a kézrátétel szolgálatát végezhetik. Az evangélisták mindenképpen 
beletartoznak ebbe a csoportba. De feltételezem, hogy a kórházi szolgálat is 
beletartozik. A mai tanításunk ennyi volt, de van még sok minden érdekesség.  

Most következik az úrvacsora. Az úrvacsoráról, mielőtt magunkhoz vennénk 
az Úr megtört testét és a kiontott drága vérét, egy kis világosságot szeretnék 
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megosztani. Az én szellemem nagyon izgatott lett, amikor találkoztam ezzel a 
tanítással. Először is a 2Mózes 12,7-8-as vers. Többek által tudott, hogy amikor 
Izrael népe Egyiptomban volt, akkor az ajtófélfát megkenték vérrel, és megették 
a sült bárányt, mert Isten ezt az utasítást adta nekik. Eddig még valahogy nem 
gondoltunk rá, hogy a megkent ajtófélfa a kereszt előképe, illetve a kereszten 
függő Jézust érő ítélet előképe. A sült bárány pedig az úrvacsora előképe. A 
Zsoltár 105,37-ben olvasunk valami érdekeset. Miután megkenték az ajtófélfát a 
bárány vérével, az ellenség nem tudott bemenni hozzájuk, nem pusztított az ő 
területükön, és miután megették a sült bárányt, kivonultak Egyiptomból. Azt 
olvassuk a kivonulás után, hogy nem volt köztük a kivonulás után egyetlen 
beteg sem. Halleluja! Össze tudjuk ezt kapcsolni, hogy gyakorlatilag az 
úrvacsora előképét alkalmazták, és utána nem volt közöttük egy beteg sem. 

Zsoltár 105,37. 
37. És kihozá őket ezüsttel és arannyal, és nemzetségeikben nem volt egy 

beteg sem.  
Ha ők ettől egészségesek lettek, akkor nekünk a jobb szövetség alapján nem 

szuperegészségünknek kellene lenni? Joseph Prince tanít az úrvacsoráról. A 
tanítás alapján, illetve az úrvacsora gyakorlása által, akik bizonyságot tesznek a 
gyógyulásukról, azoknak a háromnegyed része az úrvacsorához köthető. 75%. 
Ez egy megdöbbentő szám. Az emberek 75%-a az úrvacsora által gyógyul meg. 

Van egy Kenneth Hagin könyv: A Gyógyulás hét útja. Most a kis újságunk 
hátuljára egy rövid kis kivonatot készítettem, hogy az úrvacsora a gyógyulás 
nyolcadik módja.  

És van még itt valami. Az 1Korinthus 11,28 azt írja, hogy vizsgálja meg az 
ember azért önmagát. Mi magunk is gyakoroltuk, mert nem volt kellő 
világosságunk. Az Úrtól bocsánatot kértünk azért, amit elkövettünk. Ez nem 
erről szól. Nem arról szól, hogy magunkat kellene megvizsgálnunk.  

Továbbá: van egy olyan rész, hogy aki méltatlanul eszi az úrvacsorát, arra 
ítélet száll. Prince, amikor még fiatal volt és nem értette meg az úrvacsora 
lényegét messzire elkerülte az úrvacsorát, mert nem akart ítélet alá kerülni. 

Három fontos dolgot említek:  
1. Ha méltatlanul eszi – a következőt jelenti: ez nem a te alkalmatlanságodra 

vonatkozik, hogy méltatlan lennél, hogy valamit elkövettél. Mert ez a szó, hogy 
méltatlan, nem személyt jelöl, hanem, hogy milyen módon részesedsz az 
úrvacsorából. Ha megkülönböztetett becsben tartod a megtört testet, ami a 
gyógyulásunkat szolgálja, akkor méltó módon vetted magadhoz az úrvacsorát. 
Ilyen egyszerű.  

2. A megvizsgálni magunkat nem önvizsgálatot jelent, hogy elkövettünk-e 
valamit, vagy nem. Azt kell megvizsgálni, hogy tudod-e, hogy mit szimbolizál 
az úrvacsorában a vér és a bor? Erről van-e megértésed? Növekszik a 
világosságunk, dicsőség Istennek.  
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3. A megítélni magunkat azt jelenti, hogy gyógyultnak ítélem magam az Úr 
Jézus megtört teste által, és bűnmentesnek ítélem magam az Ő kiontott drága 
szent vére által. Halleluja!  

Adott ez nagyobb világosságot? Most úgy fogjuk az úrvacsorát magunkhoz 
venni, hogyha az ószövetségben ez gyógyulást szerzett a számukra, akkor most 
a jobb szövetség alapján szuperegészség jön hozzánk. Ámen.  

A világ augusztus 20.-án ünnepli a kenyér ünnepét. Az államalapítás 
ünnepét. Nincs ezzel különösebb probléma, de mi hálát adunk az Úrnak, hogy Ő 
betölti a szükségeinket dicsőségesen, a Jézus Krisztusban. Ő az ellátásunk 
forrása. Most a kenyeret kiosztjuk. Az 1Korinthusi levél 11 fejezetéből olvasom 
fel az Igéket.  

1Korinthus 11,23. 
23. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam: hogy az Úr 

Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret, 
24. És hálákat adván, megtörte, és ezt mondotta: Vegyétek, egyétek! Ez 

az én testem, mely tiérettetek megtöretik; ezt cselekedjétek az én 
emlékezetemre.  

Felemeljük a kenyeret, az Úr Jézus jelképes testét. Megköszönjük drága Úr 
Jézus a megtört testedet, ami által birtokoljuk a szent egészséget. Ámen.  

1Korinthus 11,25.26. 
25. Hasonlatosképpen a pohárt is vette, minekutána vacsorált volna, ezt 

mondván: E pohár amaz új szövetség az én vérem által; ezt cselekedjétek, 
valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre.  

Megköszönjük, Úr Jézus, a kiontott drága szent véredet, amely tisztára 
mosott, bűnmentessé tett és folyamatosan tisztít. És a világosságban tart. Ámen. 

26. Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e pohárt, az 
Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend.  Ámen. 

Az úrvacsora megtartásához nem kell pásztor. A Jelenések könyvében azt 
olvassuk, hogy királyok vagyunk és papok. Mindenki tarthat otthon úrvacsorát.  
Prince azt állítja, hogy minél gyakrabban vesz valaki úrvacsorát, annál jobban 
fiatalodik. Én azt hiszem, hogy ezzel az úrvacsorakérdéssel új világosságot adott 
az Úr. Ma épp a kézrátételről tanultunk, a kézrátétel szolgálatáról.  

A gyógyító kenet: a gerinc, a derék alsó részén munkálkodik az Úr.  
Következik a kézrátétel. Áldást osztunk a számotokra, kezünket tesszük rátok 

a Jézus nevében.   
Krisztus élete áradjon a testedbe és állítson helyre minden rendellenességet, 

írjon felül minden rendellenességet és tartson meg szent egészségben.  
Szent egészséget szólunk a tested felett a Jézus Krisztus szent nevében. 

Őrizzen meg és gondoskodjon a te ellátásodról a Jézus nevében. A Szent Szellem 
az, aki felügyeli és karbantartja a testedet. Jézus nevében. Ámen.  

Hálát adunk Atyám a te gyermekeid épségéért, és köszönjük a Te növekvő 
kegyelmed, és oltalmad felettük a Jézus nevében. Ámen. 

A pesti összefoglaló következik: 
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Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én szellememmel – ez volt a tanítás 
címe.  

Szükséges, hogy megáldjuk az Úr munkáit. Amerre csak megyünk, látunk, 
vagy ha a Szellem felhozza, megáldjuk az Úr munkáit. Amikor elkezdődik egy 
szolgálat, megáldjuk. Vagy most felsoroltunk egy pár szolgálatot az ősz 
folyamán és megáldjuk ezeket a szolgálatokat. Így az akadályok elgördülnek, 
megsemmisülnek, hogy a munka tudjon haladni.  

Az Úr munkáinak a terjesztése, illetve a világosság terjesztése csak a Szent 
Szellem erejével és Krisztus hatalmával eredményes. Hústestből nem igazán 
működik. Annak más illata van.  

Jézus megvetette a ház alapjait, és ennek a háznak az építését be is fogja 
végezni. Ennek mintájára, amit Isten rád bízott, azt te is be fogod végezni, be 
fogod teljesíteni.  

Új templom épül élő kövekből, aminek mi részesei vagyunk. Amikor ez a 
templom elkészül, akkor jön az elragadtatás. Emlékeztek, hogy a zsidók 
megbotránkoztak azon, hogy Jézus azt mondta, hogy lerontom a templomot, és 
három nap alatt fölépítem. Ő nem egy kőből épült templomra gondolt, hanem az 
újjászületett hívőkből álló Krisztusi Testre.  

Azért tartott három napig, mert a kereszthalál, a pokol megjárása és a 
feltámadás 3napot vett igénybe. Isten hajlékot keres a földön. Ez a gyülekezet, 
mert mi a Szent Szellem temploma vagyunk. A templom célja az, hogy ott 
imádat folyjon és a hatalom kiárasztása. 

Kétféle lakozásról beszél a Biblia. Az egyik az, hogy mi Őbenne. Tehát mi 
Krisztusban vagyunk az újjászületés által, azaz a mennyben el vagyunk rejtve. A 
másik forma pedig, hogy Ő mibennünk. Az Atya bennünk van elrejtve.  

Isten nagyon jól ért a szent időzítéshez. Joyce Meyer egyik kis üzenete a 
következőképpen hangzik: Isten otthon szeretné érezni magát nálad. Krisztus 
nem csupán egy látogató, aki vasárnaponként felbukkan. Állandó rezidenciája a 
szíved, a belső embered, mert befogadtad. A kérdés az, hogy mi átadtuk-e neki 
életünk minden területét, hogy kényelmes otthonná tegyük a számára.  

Amíg a vallásban gondolkodtunk, mi is úgy voltunk, hogy vasárnap van 
Isten, hétköznap már nincsen. Volt egy szójárás, ami úgy hangzott, hogy ha 
valaki azt mondta, hogy azt hiszem…– erre úgy válaszoltak a világi barátok, 
hogy hinni a templomban kell vasárnap. Ismeritek ezt a mondást? Ez nem így 
van egyébként, mert hinni minden nap kell. Az 1János 3,24 hogy hangzik? 
Utána el fogom olvasni a bővített jelentését.  

1János 3,24. 
24. És aki az Ő parancsolatait megtartja, az Őbenne marad, és Ő is 

abban; és abból ismerjük meg, hogy bennünk marad, abból a Szellemből, 
amelyet nékünk adott.   

Ezt úgy is mondhatjuk, hogy mindazok, akik megtartják a parancsait, Benne 
élnek, Ő pedig bennünk. A Bővített fordítás nagyon szépen kifejti ezt: Hagyják, 
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hogy Krisztus otthonná legyen számukra, ők pedig Krisztus otthonává 
válnak.  

Nagyon szép gondolat. Ugye? Tehát Krisztus bennem él és otthon akarja 
érezni magát. Ugyanez a helyzet veled is. Isten egy állandó szoros, bensőséges 
kapcsolatot szeretne veled fenntartani. Amikor ráébredsz, hogy segítségre van 
szükséged, akkor nem kell a mennyből lehívni a segítséget, mert itt van benned 
a Szent Szellem.  

Krisztus azért jött, hogy bennünk éljen. Máskülönben a helyzetünk és életünk 
teljesen reménytelen lenne. Erről megint mindenki tudna bizonyságot tenni. Mi 
az isteni élet részesei lettünk. Isten bölcsességét kaptuk meg. Ha tényleg 
megérted, hogy benned van az Atya, a Fiú, és a Szent Szellem mindig, akkor 
többé nem leszel ugyanaz.  

Ha legközelebb békességre, örömre, és erőre lesz szükséged, akkor gondolj 
arra, hogy mindezek forrása bent van a te szívedben, ott lakik a szívedben. A 
szívedet választotta lakhelyül. Ámen.  

Nekünk békességre van szükségünk. Isten békessége kell, hogy velünk 
legyen. Nem szabad zúgolódnunk, nem szabad hezitálnunk, azt hiszem Kenneth 
Copeland írja valamelyik napi kis tanításában, hogy ne hezitálj. Légy határozott, 
hogy: ezt az utad követem. Hogy ezt a munkát csinálom most otthon, és nem 
százfelé kapkodni.  

Van egy bölcs tanítás valahol, hogy ha több teendő van egy nap, akkor írd fel 
papírra fontossági sorrend szerint. Amikor az egyiket bevégezted, akkor kezdd a 
másikat. Mert ha kapkodsz ide-oda, egyes-kettes-ötös-nyolcas, vissza a hármas 
ponthoz, akkor nem fogsz előrejutni.  

Isten bennünk lakik, Ő a hatalmának pálcáját kinyújtja, és a hatalma 
érvényesül az életünkben. A feladatunk az Evangélium hirdetése. Ami nem más, 
mint Isten ereje. Az Evangéliumot szelíden kell hirdetni, nem úgy, mint régen, 
amikor a keresztes hadjáratok folytak, és ha valaki nem akart áttérni, akkor fejét 
vették. Szelíden kell hirdetni, mert különben hústestből nem fog működni, és 
senkit nem tudunk meggyőzni.  

A Szent Szellem az, aki meg tudja a szíveket érinteni, és ha mi szelíden 
szólunk, ha mi szelíden szóljuk az Evangéliumot, akkor Isten ereje működésbe 
tud lépni. A Szent Szellem győzi meg a világot. Ő dobogtatja meg a szíveket, és 
amikor látod a könnyeket a szemekben, ez azt jelenti, hogy a Szent Szellem 
megérintette őt.  

Ne bántson az, hogyha valaki nem fogadja el az Evangélium üzenetét. Nem 
fogadja el azt, amit az Úr szól általad. Legyél nyugodt, hogy a részedet 
megtetted. A magot elvetetted.  

Ahol kihagyják a Szent Szellemet, vagy nem adnak helyet a Szent 
Szellemnek, illetve nem ismerik el a Szent Szellem keresztség fontosságát, ott 
nem is tud működni. Ezek elsősorban a vallásos körök. Ahol többnyire 
nincsenek újjászületve, és nincsenek Szent Szellemmel beteljesedve. Ott nem 
tud Isten ereje megnyilvánulni. Nem tud Isten ereje és dicsősége leereszkedni. 
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Isten rendelt akarata volt az, hogy Jézust betegség által összezúzza, hogy mi 
a megváltottak lehessünk.  

Ésaiás 53,4-5. 
4. Pedig betegségeinket Ő viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt 

hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől!  
5. És Ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, 

békességünknek büntetése rajta van, s az Ő sebeivel gyógyulánk meg.   
Ezt egy bővített szójelentés szerint fogom nektek felolvasni: 
Betegségeinket megfogta, magához vette, magával vitte, fájdalmainkat 

hordozta, mi úgy gondoltuk, Isten által csapással sújtatik, megveretik, porig 
romboltatik, összezúzatik, átüttetik, átlyukasztják, elnyomják, és megalázzák. 
Azonban keresztülszúrták, megsebesítették, megszentségtelenítették, és be-
szennyezték a bűneinkért, a lázadásainkért, és elszakadásunkért, összetöretett, 
összezúzatott, megaláztatott, a mi vétkeinkért, és az abból származó csapása-
inkért, büntetésünkért, békességeinkért van rajta fenyítés, feddés, fegyelmezés, 
és a sérüléseiben, ütésnyomaiban, csíkjaiban, sebeiben gyógyultunk meg, lett a 
testünk kijavítva, és helyreállítva.  

A csíkok a korbácsütések. Jézus, miután felvétetett a mennybe az Atya 
jobbjára, tovább él az újjászületett hívők szívében és így hosszabbítja meg a 
napjait. Mert itt van közöttünk, és cselekszik. Jézus legyőzte az ellenséget. Ő 
most a földön általunk uralkodik. Meghagyta nekünk, hogy uralkodjunk az 
ellenség minden gonosz munkája felett, és gonosz szelleme felett. Öltözzük fel a 
szellemi fegyverzetet naponta, és álljunk ellen a pusztítónak.  

A hatalom érvényesítéséhez mit kell tenni? Nekünk ki kell jelenteni, 
megparancsolni, hogy távozz az utamból! Vagy pedig, ahogy a pesti tanításban 
hallottuk, hogy ki vagy te nagy hegy? Hogy az utamat állod. Lapállyá leszel, 
Jézus nevében.  

Az sem ismeretlen előttetek, hogy Jézus mennyei ábrázatát hordozzuk. Ez a 
görögben azt jelenti, hogy ikon. (Az ikon szót mi is használjuk, akár a 
számítógép használata során). Azt jelenti, hogy az Ő ábrázata, az Ő képe 
ábrázolódik ki rajtunk, és nekünk meg kell mutatni az Úr ábrázatát a világ felé. 

A földön Őt képviseljük a világi emberek felé. Küldetésünk van 
teljhatalommal. Mi az Ő életét hordozzuk és a kézrátétel szolgálata által ez 
átárad. Átárad azokra, akikre kezünket tesszük.  

Mikor a pásztor szól, az gyakorlatilag úgy tekinthető, mint az Úr szája. Az Úr 
szája szól, és ad egy üzenetet minden héten, vagy, ahogy én olykor telefonon. 
Az Úr általa javasol, és amikor az Úr szája tanácsolja, hogy szükséges lenne 
otthon egy olyan eszköz, amivel tudnád hallgatni a tanításokat, akkor azt nem a 
pásztor mondta, hanem az Úr mondta a számodra. Vedd úgy, hogy gyógyászati 
segédeszköz. Azt mindenki meg szokta venni.  

Vizsgáld meg, ha valamit szeretnél tenni, hogy van-e Igéd hozzá. Mert nem 
szerencsés szembekerülni Isten Igéjével és Isten akaratával. Sokan úgy 
gondolják, hogy a gyülekezetbe járás fölösleges dolog, de nem nézik meg, hogy 
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az Ige mit ír erről. Hogy van-e ilyen Ige, hogy a gyülekezetbe járás nem fontos 
dolog, vagy csak néha szükséges. Elmondom, hogy nincs ilyen Ige. Az Ige azt 
mondja, hogy el ne maradjatok az összegyülekezéstől, mint szokásuk 
némelyeknek – írja a Zsidó 10,25.  

Egy gondolatot még megosztok veletek, mert ez is nagyon fontos.  
Azt tudjuk, hogy Krisztusban a Krisztus vére által mi igazzá tétettünk Isten 

előtt. De az Úr hiányolja azt, hogyha mi ezt nem valljuk meg minden nap, hogy 
én Isten igazsága vagyok Krisztusban. Mondjuk el együtt: Én Isten igazsága 
vagyok Krisztusban. Ámen. Ennek az Atya nagyon-nagyon örül, mert amikor ezt 
megvalljuk, akkor gyakorlatilag ezzel emlékeztetjük Őt arra, hogy a Fia mit tett, 
és magunk is emlékezünk rá egyúttal.  

Emlékeztek a Máté 6,33-ra? Tanultunk erről korábban, hogy keressétek 
először Isten országát, és az Ő megigazultságát, és ezek mind megadatnak 
nektek. Egy másik fordítás szerint hozzá adatnak néktek. Az adatnak szó a 
görögben azt jelenti, hogy még pluszjuttatás. Megnéztem az én 
bibliakeresőmben, valóban ott áll sok jelentés között ez is, hogy ráadás, többlet, 
azon felül még.  

Tehát miénk a megigazultság, és ezt valljátok meg naponta. Nem sokáig tart, 
nagyon rövid. Az egészség és az ellátás hozzáadatik. Mint egy bónusz, mint egy 
ráadás.  

Ezt szerettem volna még röviden elmondani.  
A megigazultságban meg kell alapozódni, és tudni kell azt, hogy a 

megigazultság egy mágnes; vonzza a jó dolgokat, ugyanakkor taszítja a rossz 
dolgokat, az átkot. Halleluja!  

Köszönjük az Úrnak az új világosságot, amit nekünk adott. Köszönjük a 
nyitott szíveteket. Hálát adunk az Úrnak a hallgatóságért, és hogy terjeszthetjük 
az Úr Igéjét, és a világosságot. Köszönjük, hogy itt voltatok. Halleluja! Az Úr 
dicsősége van rajtatok!  

 
*A barna színnel jelzett részek más fordításból származnak. 

 


