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A KRISZTUSI GYŐZELEMBEN – 13. Erő Jézus vérében 
 Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

Ságvár, 2016. 03. 21. 
 
Kívánj áldott húsvétot a szomszédodnak! Szeretettel köszöntünk benneteket. A márciusi 

imakonferenciát csak most volt időm meghallgatni. Amire az Úr a figyelmemet irányította, 
hogy a szeretet kapcsok meg fognak erősödni. Ez az egyik dolog. Ehhez nem szabad, hogy 
irigység vagy féltékenység párosuljon. A másik pedig, ami nekem nagyon kiugrott és ajánlom 
a szolgálók figyelmébe, egy szolgálói üzenet van a március 5-i imakonferenciában, a tanítás 
részében. A test: sokszor még a szolgálók is átlépnek a hústest dolgaiba. Ez valószínű, hogy 
Krisztus Testében egy általános probléma, hogyha ez szóba kerül, mert például az is egy testi 
dolog, amikor valaki listázza a pásztornak a hibáit. Ez hústest dolog, ezzel megnyitja magát az 
ellenségnek, és újabb megpróbáltatások jönnek az életébe annak, aki ezt teszi. Nagyon kell 
figyelni arra, hogy szellemben járjunk, és ne hústestben. Nagyon kell figyelni. Mindenkivel 
előfordul, hogy testben lép, de próbáljuk ezt visszaszorítani. Nincs olyan ember, aki ezt nem 
vétette volna el.  

 
Folytatjuk A krisztusi győzelemben című tanítássorozatot. A 13. rész következik: Erő 

Jézus vérében címmel. Ez egy húsvéthoz kapcsolódó tanítás. Húsvétkor a hatalmas megváltás 
beteljesedését ünnepeljük. Isten úgy mutatta ki a szeretetét a világ felé, hogy Jézusnak testet 
alkotott. Jézus megszületett. De azt is tudnunk kell, hogy Jézus volt az egyetlen, aki Isten 
terve szerint azért született, hogy meghaljon. Mert minden ember olyan céllal születik, hogy 
éljen, betöltse az elhívását.  

1Péter 1,20-21. 
20. Aki eleve el volt ugyan rendelve, a világ megalapítása előtt, megjelent pedig az 

idők végén tiérettetek, 
21. Akik általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta Őt a halálból és dicsőséget adott 

néki; hogy a ti hitetek és reménységetek Istenben legyen. Ámen. 
A testnek és vérnek részesévé kellett lennie, hogy a világ minden bűne az Ő testére legyen 

terhelve. Muszáj volt testben megszületni. A tegnapi tanításban pedig azt hallhattátok, hogy 
annak van a földön hatalma, szellemi hatalma, aki testben megszületett. Tehát mindenképpen 
Jézusnak muszáj volt megszületnie, hogy az ellenséget legyőzze. Nekünk is azért van 
törvényes hatalmunk a földön, mert mi is testben élünk itt. Akinek nincs teste, tehát a sötétség 
erőinek, azoknak nincs törvényes hatalmuk. Szellemi síkon nem lehetett elvégezni a 
megváltást, mert az ember testben követte el a bűnt. Jézus szolgai formát öltött, ami azt 
jelenti, hogy alázatot vett magára, és engedelmes volt egészen a keresztfáig. Pontosan Isten 
tervét úgy töltötte be, ahogy az el volt rendelve.  

Filippi 2,8. 
8. És mikor olyan állapotban találtatott mint ember, megalázta magát, engedelmes 

lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Ámen. 
Ugyan volt egy tusája a Gecsemáné kertben, amikor vért izzadt, de akkor is azt mondta, 

hogy Ő az Atya akaratát fogja beteljesíteni, hogy az embert megváltsa, megmentse. Szükséges 
volt, hogy Isten Fiának a vére a földön ontasson ki, hogy a zoé életet, ami a görögben az isteni 
fajta életet jelenti, ezt átadhassa a földön az embernek. Mi ebben az isteni fajta életben járunk 
és élünk most. Jézus hozta el az Atya örök életét, ez által az újjászületettek jogosultsága az, 
hogy az örök dicsőségben élhessenek. Amikor Isten rálehelt Ádámra, akkor megszületett az 
emberiség vére, mert az az agyagfigura életre kelt. Tehát Isten lehelete és a vér nagyon 
szorosan összekapcsolódik. Olvassuk, hogy az életet tehát a vér hordozza. 

3Mózes 17,11. 
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11. Mert a testnek élete a vérben van, én pedig az oltárra adtam azt néktek, hogy 
engesztelésül legyen a ti életetekért, mert a vér a benne lévő élet által szerez engesztelést.  

Jézussal új leheletet kapott a világ, mert amikor Ő az elveszett emberre leheli a szent vért, 
akkor egy új teremtés áll elő. Isten lehelete, valamint a szent vér keringése a krisztusi Testben 
szintén nagyon szorosan összefügg. Az Éden kertben a bukás után az emberpár a bűnből 
fakadó mezítelenségét önerőből fügefalevelekkel igyekezett takargatni. De a bűn 
elfedezéséhez vérontás szükséges. Látjuk azt, hogy Isten az emberpárnak bőr ruhát készített. 
A héber azt írja, hogy tunika. Egy egybe-ruha. Tetőtől talpig.  

1Mózes 3,21. 
21. És csinála az Úr Isten Ádámnak és az ő feleségének bőr ruhákat, és felöltözteté 

őket. Ámen. 
Vajon miért állatbőrből készült ruhát készített? Ennek megvan az oka. Isten azért készített 

állatbőrből körülkötőt az ember számára, hogy az állat vére elfedje a bűnét, mert ahhoz, hogy 
egy bőrből ruha készüljön, ahhoz egy állat vérét ki kell, hogy ontsák. Isten már az 
Ószövetségben bevezette az engesztelést állatáldozat által, mert a fügefalevéllel nem lehetett 
kifizetni a bűn árát, csakis véráldozattal.  

Zsidó 9,22-23. 
22. És csaknem minden vérrel tisztíttatik meg a törvény szerint, és vérontás nélkül 

nincs bűnök eltörlése.  
23. Annakokáért szükséges volt, hogy a mennyei dolgok képmásait ezekkel tisztítsák 

meg, magukat a mennyei dolgokat azonban ezeknél különb áldozatokkal. Ámen. 
A mennyei dolgok képmása a földi templom. De a mennyei oltár megtisztításához nem 

elégséges az állatvér. Ehhez az Úr Jézus vérére volt szükség. Isten az oltárra vért adott. Az 
ószövetségi véráldozatrendszer egy évre időlegesen elfedte a bűnt. Tehát ezt mindig ismételni 
kellett az Ószövetségben, de Jézus egyszer és mindenkorra eltörölte a bűnt. Jézus vére sokkal 
erőteljesebb, mert nem kell megismételni. Nemcsak elfedi, mint az Ószövetségben, ahogy a 
szőnyeg alá söpörték, hanem eltörölte. Kiradírozta. Az ószövetségi áldozat bakjai valójában 
Jézus előképei. Az Ószövetségben nagyon sok előkép van Jézussal kapcsolatban. Isten már az 
Ószövetségben a törvényszegés helyett az elfedező vért látta. Amikor az emberre nézett – és 
ez ma is így van, hogy akik újjászülettek, és a szent vérével megmosta őket Jézus –, amikor 
ránéz egy hívőre, akkor nem azt látja, hogy mit tett tegnap, mit tett a mai nap folyamán, hol 
vétette el, hanem a szent vért látja. Isten a megváltásban egy új vért hozott, amely képes volt 
teljesen eltörölni a bűnt.  

A megváltás fizikai része a Golgotán történt, a szellemi része pedig el volt rejtve. Ahogy a 
történelmi filmeket nézzük Jézus életéről a húsvéttal kapcsolatban, azok többsége csak fizikai 
síkon adja vissza azt, ami történt. Szellemi része nincs benne. Az Ószövetség állatáldozatának 
vére elegendő volt a test megtisztítására, a gyógyulásra. Az Újszövetség vére ettől sokkal 
hatalmasabb, mert a teljes megváltást tartalmazza. Pl. gyógyulás, bűneltörlés, megigazulás, 
ami által új teremtéssé válhat az ember. Isten igazsága nem engedheti meg, hogy a bűn 
büntetése elmaradjon. De egyúttal Ő irgalmas is, mert nem engedi, hogy az ítélet a saját 
alkotását, az embert sújtsa. Ezért volt szükség egy helyettesítőre. Jézus volt a mi helyettesí-
tőnk. Jézus helyettünk hordozta a mi büntetésünket, hogy mi megváltottak lehessünk. Isten 
nem emlékszik a bűnre, Ő a szent véren keresztül szeplőtelennek lát bennünket. Jézus 
bevégzett megváltó munkájáról a Szellem által nyerünk bizonyságot.  

Kolosse 1,13-14. 
13. Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes 

Fiának királyságába; 
14. Akiben van a mi váltságunk az Ő vére által, bűneinknek eltörlése. Ámen. 
Jézus váltságdíjjal kiszabadított bennünket a sötétség hatalmából, és átvitt minket Isten 

országába, amelyre a megigazultsággal tett alkalmassá bennünket. A megigazultsághoz Jézus 
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vérére volt szükség, hogy bennünket megmosson, megtisztítson. Jézus szenvedésének 
célirányos jelentése van. A tenyérsebei megszólalnak a szükségeid felett. A homlok sebei 
tisztára mossák a gondolatokat. Az ecet megtörte a generációs átkot. A korbácsütések pedig a 
gyógyulásunkat szolgálják. A teljes helycsere után mi az Atya gyermekei lettünk. Azért 
történt a helycsere, mert a bűn miatt bennünket ért volna az ítélet, de Isten oly kegyes volt, 
hogy ezt mind a Fiára, Jézusra hárította. Tehát mi léptünk Jézus helyébe, és Jézus lépett a mi 
helyünkbe. Ő hordozta el a büntetést. A kereszten Jézus azt mondta a János 19,30-ban, hogy 
elvégeztetett.  

János 19,30. 
30. Mikor azért elvette Jézus az ecetet, monda: Elvégeztetett! És lehajtván fejét, 

kibocsátá szellemét. Ámen. 
Ekkor gyakorlatilag Jézus meghajtotta magát Isten előtt, és ezzel az Ószövetség lezárult. 

A szentek szentjében a kárpit kettéhasadt, Isten Szelleme kiáradt, hogy bennünk lakozhasson. 
A szent vér azt is eredményezte, hogy mi meghívást kaptunk a mennyei szentélybe. Tudjátok, 
mi az a szentély? Még gyerekkoromban láttam, a templomban az oltár körüli rész egy 
kerítéssel el volt választva. Az a szentély. Az Ószövetségben is a szentély egy hatalmas 
kárpittal el volt választva a templom többi részétől, és a szentek szentjében volt a szent láda, 
Isten dicsősége, a kőtáblák, és oda nem lehetett belépni. Ez a szentély a templomnak egy 
külön szent helye. A későbbiekben ezt a kerítést eltávolították, mert Jézus halálakor a kárpit 
kettéhasadt, és nincs már elválasztó eszköz.  

Zsidó 10,19. 
19. Mivelhogy azért atyámfiai bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelre a 

Jézus vére által. Ámen. 
Nekünk meghívásunk van a mennyei szentélybe. Isten Szellemének a temploma vagy. 

Tehát nem a magadé vagy. Ennél fogva a gondod sem a magadé, mert Istennek gondja van az 
övéire.  

1Péter 5,7. 
7. Minden gondotokat Őreá vessétek, mert néki gondja van reátok. Ámen. 
Kétszeresen is az Úré vagyunk, mert először Ő megteremtett bennünket, majd 

visszavásárolt. Drága áron.  
1Péter 1,18-19. 
18. Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti 

atyátoktól örökölt hiábavaló életetekből; 
19. Hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen Bárányén, a Krisztusén. Ámen. 
Nagyon súlyos ár volt az, amin Isten visszavásárolt bennünket. Az egyetlen Fiának az 

életébe került. Az Atyának gyönyörűsége van abban, amikor mi elismerjük a golgotai 
véráldozatot. Minden helyzetben, minden problémában lásd Jézust, lásd az Ő vérét a 
kereszten, és így fog a tekinteted lekerülni a problémákról! Egy tökéletes egységet képez az, 
hogy mi Őbenne, mármint Jézusban, Ő pedig mibennünk él. Ahol Krisztus lakozást vesz, Ő 
magával hozza a teljhatalmát. Tudatosítsd magadban azt, hogy ki lakozik benned! Jézus a 
szent vér kiontásával megtisztította a helyeit, azaz a szellemünket, és új teremtéssé tett 
bennünket.  

1János 1,7. 
7. Ha pedig a világosságban járunk, amint Ő maga a világosságban van: közös-

ségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az Ő Fiának vére megtisztít minket minden 
bűntől. Ámen. 

Az újjászületésünktől a szent vér bennünket tisztára mosott, a menetlevelünk hófehér, 
tiszta, és hogyha menet közben valamit elvétünk, akkor ez a Krisztus Testében lüktető szent 
vér folyamatosan tisztít bennünket, csak ezt el kell fogadni, és el kell ismerni. Természetesen 
az Úr elé kell mennünk, ha valamit elvétettünk. Isten bennünk lakozik, nem pedig 
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építményekben. Így mi lettünk Isten temploma. A föld drága gyümölcsét, ami nem más, mint 
az újjáteremtett szellem, a drága vér tudta megszerezni, ami érted is kiontatott. Ha ezt 
megérted, akkor az önértékelésed meg fog nőni. Sokkal magasabbra értékeled magadat. Te 
annyit érsz Istennek, mint amennyit a szent vér az Ő szemében. Úgyhogy húzd ki magad!  

Isten saját vérének tekinti Jézus vérét, mert Ő volt az Apa. A Bárány vére által legyőzetett 
a vádoló. A Bárány vére által a te javadra írják Jézus győzelmét. Jézus vére azt kiáltja, hogy te 
ártatlan vagy. Azaz bűn nélküli, és megigazult vagy. Az Ő ártatlansága szólal meg feletted, 
mert Ő magára vállalta a bűnt, és elhordozta. Jézus bűnné tétetett értünk, a vérontás pedig 
megelevenített bennünket. Emeld fel a szent vért a sátán ellen, és így harcba fognak indulni a 
szolgáló angyalok! Nem lesz akadály a számukra. Emlékezz rá, hogy Jézus vére megmosott, 
megszentelt, megigazított, így tiszta vagy! A szent vér erejének megértése erőt fog hozni az 
életedbe. A szent vérről kapott kijelentés pedig megsokasítja az áldásokat az életed felett. 
Amikor megvallod a szent vért, az azonnal munkába lép, és a szent vér számára nincs 
lehetetlen. Amikor hivatkozol Jézus vérére, akkor Isten élete lép működésbe. Az emberi vér 
az igazságszolgáltatásért kiált, mint például Káin és Ábel esetében. A szent vér pedig 
megszólal felettünk. Amikor megszólal a szent vér, a következőket mondja: méltóvá tétettél! 
Áldásokban járhatsz, az átkok megsemmisültek az életedben. Az ördög terve megsemmisült 
az életedben.  

Lukács 22,31. 
31. Monda pedig az Úr: Simon! Simon! Ímé, a sátán kikért titeket, hogy megrostál-

jon, mint a búzát; 
Hogyha az ellenség kikér, tudnod kell, hogy a váltságdíj ki lett fizetve érted. Olvastuk az 

előbb, hogy nagyon drága ár volt ez. Itt is ír a váltságdíjról. 
Efézus 1,7. 
7. Akiben van a mi váltságunk az Ő vére által, a bűnöknek eltörlése az Ő kegyel-

mének gazdagsága szerint. Ámen. 
A szent vér volt az ár. Ez az Ige is megerősíti ezt a tényt. Érvényesítsd a kifizetett 

váltságot. Járulj a meghintés véréhez, és a tolvaj előtt tartsd ki a szent vért, ami megszólal, 
továbbá megperli az ügyedet, és védelmet ad, és az ellenség rettegéssel elmenekül! Tanulj 
meg élni a szent vérrel, és semmisítsd meg vele az ördög terveit! Múlt héten olvastuk az 
Efézus 6,10-et, ami azt mondja, hogy legyetek erősek az Úrban, és az Ő hatalmának erejében. 
Mi úgy lehetünk erősek az Úrban, hogyha alkalmazzuk Jézus vérének megváltó erejét.  

Minden előny, minden áldás, amit a megváltásban birtokolunk, Jézusnak a sátán feletti 
győzelmén alapul. Tehát Jézus győzelme a mi győzelmünk is, a kiontott szent vér által. A régi 
idők hívei megértették ezt, és a szent vért állították szembe az ördöggel, vagy más 
szóhasználattal, a szent vért tartották ki az ördöggel szemben. Ez olyan, mint a rendőri tárcsa, 
kitartja, és az autós megáll. Amikor a vérre hivatkozol egy támadás esetén, akkor valójában a 
védelmed szövetségi jogait terjeszted elő. Ez egy jogi szóhasználat, lehet, hogy kicsit 
nyakatekert, de elmondom még egyszer. A védelmed szövetségi jogait terjeszted elő. Egy 
bizonyság következik Jézus vérének oltalmazó erejéről.  

Messzi földön volt egy missziós állomás, és a környékén olyan skorpiók éltek, 
amelyeknek a csípése halálos volt. Egyszer az egyik misszionárius asszony egyedül maradt 
ezen az állomáson, és megcsípte egy ilyen veszélyes skorpió. Először pánikba esett, mert 
egyedül volt, majd hatalommal kijelentette: az Úr Jézus Krisztus vérét hozom a skorpió mérge 
ellen. Erre van is Igénk.  

Márk 16,18. 
18. Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre 

vetik kezeiket, és azok meggyógyulnak. Ámen. 
Nemcsak a skorpiónak van mérge, vannak mérges kígyók is többek között. Tehát aki 

hitben jár, a méreg sem árt neki. Erre olvassuk el a következő szakaszt, az  
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Apostolok cselekedetei 28,3-6. 
3. Mikor pedig Pál nagy sok venyigét szedett és a tűzre tette, egy vipera a melegből 

kimászva, az ő kezére ragada.  
4. Mikor pedig látták a barbárok az ő kezéről függeni a mérges kígyót, mondják vala 

egymásnak: Nyilván gyilkos ez az ember, kit nem hagya élni a bosszúállás, noha a 
tengerből megszabadult.  

5. De néki, minekutána a kígyót lerázta a tűzbe, semmi baja sem lett. 
6. Azok pedig azt várták, hogy ő meg fog dagadni, vagy nagyhirtelenséggel halva 

rogyik le. Mikor azonban sok ideig várták, és látták, hogy semmi baja nem lesz, 
megváltoztatva értelmüket, istennek mondának vala őt. Ámen. 

Tehát Pált egy vipera megmarta. A vipera mérges kígyó. Normál esetben halállal 
végződik, de Pál hitben járt, és nem történt semmi baja. 

Visszatérve erre a misszionárius asszonyra, a bennszülöttek is őt figyelték, mert várták a 
halálát. Rajta azonban a mérgezésnek egyetlen jele sem mutatkozott, mert előtte hitben 
imádkozott, hogy kitartja Jézus vérét a skorpió mérge ellen. Ő egyszerűen hivatkozott Jézus 
vérére, és megállt az Istennel való szövetségének a védelmében. A csoda eredményeképpen a 
bennszülöttek nagy része átadta életét Jézusnak. 

Foglalkoznunk kell tehát az ellenünk törő ellenséggel annak tudatában, hogy Jézus vére 
által győzelmünk van. Ezért az Úr munkáit dicsőítsük, és ne az ellenségét. Sajnos keresztény 
szájakból is sokszor azt hallani, hogy többet beszélnek a problémákról, mint Jézusról, aki 
győzedelmeskedett a kereszten. Többet beszélnek az ellenségről, az ördög munkáiról, mint 
Krisztusról. Tehát itt az egyensúlyt be kell tudni állítani. Magasztaljuk a győzelmet – amely a 
miénk – a vérszövetség által a sötétség minden ereje felett. Meg kell tanulni együtt lüktetni a 
szent vérrel, mert amikor a vérrel hitben együttműködünk, az a mi győzelmünket hozza. A 
szent vér által igazzá váltunk Isten előtt, így bármikor beléphetünk a trónterembe. 

Isten tróntermébe sokféle céllal beléphetünk. Először is hálaadással, aztán magasztalással, 
kéréseinkkel. 

Zsidó 4,16. 
Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyiszékéhez, hogy irgalmasságot nyer-

jünk és kegyelmet találjunk; a szükség idején segítséget kapjunk. Ámen. 
Valljuk meg együtt: A szent vér szabaddá tett! Ámen. Ennek megvallása egyrészt egy 

szellemi áldozat, másrész pedig egy igazság. Ezt a megvallást a szádból hallania kell a 
szellemi birodalomnak, hogy munkába tudjon lépni. Hivatkozz hitben a szövetség vérére, és 
az egész szellemi birodalom elkezdi munkálni az életedben a győzelmet! Időzni szükséges a 
szent véren, ennek az igazságát be kell sulykolni a szívedbe, és ha naponta elimádkozod 
legalább háromszor a szent vér imát, hogy Veszek a szent vérből – van egy ilyen című 
imádság –, akkor óriási változást fog hozni az életedben. 

Még egy Igénk van a Kolosse 1,18-ban. A feltámadáskor Jézus lett az elsőszülött, és általa 
mi is újjászülethettünk és új teremtéssé válhattunk. Jézus volt az elsőszülött, ez azt jelenti, 
hogy szellemben ő született először újjá.  

Kolosse 1,18. 
18. És Ő feje a Testnek, a Gyülekezetnek: aki a kezdet, elsőszülött a halott közül; 

hogy mindenekben Ő legyen az első. Ámen. 
Még egy érdekes párhuzamot szeretnék megosztani veletek. Isten Ádám oldalbordájából 

hozta elő Évát. Jézus megsebzett oldalából pedig a gyülekezeti Testet. Van egy pótigénk is. 
1Korinthus 6,11. Isten magának tisztított egy népet, hogy beépíthessen bennünket Krisztus 
Testébe. 

1Korinthus 6,11. 
11. Ilyenek voltatok pedig némelyek, de Isten megmosott, megszentelt, megigazított 

benneteket az Úr Jézusnak nevében, a mi Istenünk Szelleme által. Ámen. 
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Kérem az Atyát, hogy adjon kijelentést nektek, mély kijelentést a szent vérnek az erejéről, 
hogy tudjatok vele élni! Növekedjetek ebben a világosságban és hiszem, hogy ez a speciális 
húsvéti tanítás hasznotokra vált. 

Most pedig folytatjuk az úrvacsorával, ehhez is van néhány gondolatom. 
Az úrvacsora Krisztus rendelése, ami az ő halálának állít emléket. Pál apostol 

kijelentésben kapta meg az úrvacsora elemeit, mert ő nem volt ott, amikor Krisztus az utolsó 
vacsorát tartotta. Tehát ő szellemből vette azt, amit leírt az 1. Korinthusi levél 11. fejezetében. 
Ez alapján otthon is tarthattok úrvacsorát. Azt írja a Biblia, hogy az úrvacsorát méltó módon 
kell vennünk. Ez azt jelenti, hogy akkor vesszük az úrvacsorát méltó módon magunkhoz, 
hogyha kellőképpen értékeljük a kereszt munkáját. Tehát nem rólunk van szó, hogy mi 
legyünk méltók, mert a szent vér már megmosott bennünket, és a tanításban hallhattátok, 
hogy méltók vagyunk. 

Az úrvacsora azt jelenti, hogy az ellenség nem gáncsoskodhat, mert a szent vér és a 
megtört test oltalma feletted van. 

Jézus összezúzott testét jelképezi a búza és a szőlő súlyos fizikai megmunkálása, 
megtöretése. Mi történik a búzával? Elviszik a malomba, a nagy hengerek között összetörik a 
szemet, hogy liszt legyen belőle. Mi történik a szőlővel? Leszüretelik, először beteszik a 
darálóba, összetörik a szemet és utána préselik. Ezek mind súlyos fizikai megmunkálások. A 
kenyérben és a borban van a győzelem, az áttörés. Ezért Jézus kereszthalálával megtörheted 
az ellenség erejét az életed felett.  

A János 6,35 írja, hogy Jézus az élet kenyere, ezért együk a jelképes testét, és igyuk a 
jelképes vérét, és a hálaadásunk bőséges legyen.  

János 6,35. 
35. Jézus pedig monda nékik: Én vagyok az életnek ama kenyere; aki hozzám jön, 

semmiképpen meg nem éhezik, és aki hisz bennem, meg nem szomjúhozik soha. Ámen. 
Az úrvacsora során az Úr Jézussal való közösségünket nyilvánítjuk ki, az ő győzelmét 

ünnepeljük az életünk felett. Ezt olvassuk el most az 1Korinthus 10,16-ban. Tehát a közös-
ségünk és a győzelmünk. 

1Korinthus 10,16. 
16. A hálaadásnak pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közös-

ségünk-é? A kenyér, amelyet megszegünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-é?  
Jézus meghagyta, hogy hirdessük az ő halálát a helyzeteink felett, a problémáink felett, 

hogy számunkra győzelem születhessen belőle. Tehát, ha van egy hegyed, ami utadat állja, 
akkor hirdesd ki, hogy a te hegyed miatt, a te problémáid miatt Jézus meghalt, és azért halt 
meg, hogy te győzelemben élhess!  

A pászka, a kenyér, amit mi is mindjárt szétosztunk, elkerülést jelent. Az Ószövetségben a 
bárány vérével – még a bégető bárány vérével – megkenték az ajtószárfát és a szemöldökfát, 
hogy oltalmat nyerjenek, és ez nem más, mint a keresztfa előképe. Ezt házi feladatnak adnám: 
2Mózes 15,2-25 versekig.  

Tudjuk, hogy Isten szólt Mózeshez, hogy a választott népét hozza ki Egyiptomból. Ez 
meg is történt dicsőségesen, és amikor haladtak a pusztában, elérkeztek egy Mára nevű 
helyhez, ahol megálltak, de nem volt iható víz, mert az ott található víz keserű volt. Ekkor 
Isten azt mondta Mózesnek, hogy mutatok neked egy fát, azt dobd be a keserű vízbe és az 
édessé válik, és így történt. Ez a fa – amit Mózes bedobott a vízbe – a keresztfa előképe, 
ugyanis a pászka bárány teszi édessé a keserűt az életünkben. Ez egy nagyon szép gondolat. A 
pászka bárány teszi édessé a keserűt az életünkben. Mondjuk ki ezt, valljuk meg: A pászka 
bárány teszi édessé a keserűt az életemben! Gyönyörű. 

Jézus megtört testével közösségbe kerülünk az úrvacsora során, és tudatosítanunk kell ezt, 
hogy az ő sebeivel meggyógyulhassunk, hogy el tudjuk venni a gyógyulásunkat, amiért ő 
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2000 évvel ezelőtt szenvedett. Hogyha időzöl ezzel az igazsággal, akkor a szent sebek 
megszólalnak.  

A hálaadás pohara közösséget jelent a szent vérrel, ami megmosott, kering az életed felett 
és oltalmat ad.  

Van itt még egy rövid megvallás: Jézus teste értem töretett meg, hogy a sebeivel 
meggyógyulhassak. Az ő vére értem ontatott ki, ami tisztára mosott, hogy igazként élhessek. 

Az úrvacsora következik. Kiosztjuk a pászkát. Az úrvacsora a kereszthalál, a feltámadás 
és a szent vér ereje is egyben.  

A pászka kenyéren három jelkép van:  
- a sávok a korbácsütés nyomai,  
- ezek a pici lyukak a szegek nyomai,  
- és van egy pirultabb rész, az pedig az ítélet tüze. 
Az 1Korinthusi levél 11. fejezetében a 23-as verstől olvasom. 
1Korinthus 11,23-24. 
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. 
Még van egy megvallásunk mielőtt magunkhoz vesszük a kenyeret. Mondjátok utánam, 

legyetek szívesek: Az úrvacsora alkalmával az Úr Jézus halálát hirdetem, amelynek során ő 
legyőzte az ellenséget.  Az úrvacsora által azt hirdetem a sötétség erőinek, hogy Jézus 
uralkodik. A hitem alapján kiterjesztem az úrvacsorában levő erőt és hatalmat a Krisztus 
Szeretete Egyház és gyülekezetei, valamint hívei és szerettei felett. Ez azt is jelenti, hogy 
minden démonnak menekülnie kell onnan. Ámen. 

Mielőtt Jézus testét magunkhoz vesszük: Köszönjük, Úr Jézus, a megtört testedet, ami 
által birtokoljuk a szent egészséget. Ámen. 

1Korinthus 11,25. 
25. Hasonlóképpen a pohárt is vette, minekutána vacsorált ezt mondván: E pohár 

amaz új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én 
emlékezetemre. 

Köszönöm, Úr Jézus, a kiontott drága szent véredet, amely tisztára mosott és folyama-
tosan tisztán tart. Ámen. 

1Korinthus 11,26. 
26. Valamennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e pohárt, az Úrnak halálát hirdes-

sétek, amíg eljövend. Ámen. 
És azért kell hirdetnünk az Úr halálát, mert abban van a győzelem! Ámen. 

 
A kézrátételes imádság következik. Amikor a kezünket tesszük bárkire, valakire, akkor 

Isten ereje, Isten élete árad át és hozza meg a gyógyulást, a szabadulást, tehát a kenet árad. 
Imádkozunk a hitben elhozott kelmék felett. Az Apostolok cselekedeteiben van megírva, 

hogy Pál testéről elvitték a kenettel teli kötényeket, ruhákat, és amikor a betegek testére tették, 
akkor a kenet kiáradt, megtörte a problémákat, megtörte az igát. Ezen Ige alapján a kezünket 
rátesszük hittel a hozott kelmékre, szövetekre és kiárasztjuk Jézus nevében Isten dicsőségét. 
Áradj, kenet, az Úr Jézus Krisztus szent nevében! Hisszük, Atyánk, hogy a kenet raktározódik 
a szövetekben, így eljut az otthonokba, és amikor a beteg testekhez hozzáérintik a kenettel 
teljes szöveteket, akkor a kenet – ahogy meg van írva – megtöri az igát, kiesik a szeg a falból, 
leesik a teher és megsemmisül, összetörik a Jézus nevében. Köszönjük, Úr Jézus, a megtört 
testedet, ami által birtokoljuk a szent egészséget! Köszönjük, Úr Jézus, hogy Te itt vagy 
közöttünk és Te is rátetted a kezedet ezekre a kelmékre. Jézus Krisztus szent nevében Tied 
minden dicsőség, Uram, mindörökkön örökké. Ámen. 
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Elővesszük a kék imakönyvet. Elimádkozzuk közösen a 108. oldal található Ima Krisztus 
véréről. Ez ma pont ide illik. Ami utána következik, az egy hosszú, de igen ütős, a „Veszek a 
szent vérből” című imádság. Hogyha ezt rendszeresen imádkozzuk – akár naponta többször –, 
muszáj, hogy változás álljon be a helyzetekben! 

Az Úr jelenléte és öröme van velünk. Nagyon áldott húsvéti ünnepeket kívánok! A 
záróénekünket elénekeljük, és utána mindenki kap egy szál virágot. 

 
*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak. 

A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik. 


