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MENNYEI INFÚZIÓ 
 

1. GYÓGYÍTÓ KENET A RUHÁBAN 
Apostolok cselekedetei 19,11-12 – És nem közönséges csodákat cselekszik vala az Isten 

Pál keze által: Annyira, hogy a betegekhez is elvitték az ı testérıl a keszkenıket, vagy 
kötényeket, és eltávozának azoktól a betegségek, és a gonosz szellemek kimenének belılük.  

Az Igében itt az áll, hogy a Pál apostolon levı ruhák oly mértékben átitatódtak Isten 
erejével, hogy amikor a hazavitt kelméket a betegek testére tették, a kiáradó isteni erıtıl 
azok meggyógyultak. Kétfajta kenetet különböztethetünk meg: van egy kenet, amely a 
hívıben van, és egy, amely felette. 

Az a kenet, amely bennünk van, a Szent Szellemtıl származik. İ a Szentháromság 
harmadik személye. Isten maga lakozik az İ Szent Szellemének személyében az 
újjászületett, Szellemmel beteljesedett hívıben. A kenet egy mennyei erı; Isten 
természetfeletti ereje. A Szent Szellem utat mutat, megtanít Isten dolgaira és elvezet az 
áldásokhoz. (1Ján. 2,27) 

Van egy másik fajta kenet, ami fölöttünk van. Isten azoknak adja ezt, akiket szolgálatra 
hív el. Ez egy láthatatlan ’köpönyeg’, s aki ezt megkapja Tıle, Isten felkentjévé válik. Ez a 
fajta kenet, fölülrıl száll az elhívottra, s azt a célt szolgálja, hogy Isten képességeivel 
felruházza ıt, hogy be tudja tölteni azt a hivatalt, amire az elhívása szól. Ez egy szolgálati 
ajándék-kenet. (Ef. 4,11) A szolgálati ajándékokban szellemi ajándékok is szerepelnek. 
(1Kor. 12) Jézust azért kente fel Isten, hogy a szolgálata által szabaddá tegye az embereket, 
és ugyanebbıl a célból keni fel ma is az elhívottjait. (Luk. 4,18)  

A kenettel Isten áldásokat és ajándékokat plántál át. A kenet legfıbb tulajdonsága az, 
hogy megtöri az ördög igáját (a betegséget és fájdalmat), amelyet az emberekre igyekszik 
ráhelyezni. Amikor a kenet – mint mennyei ’infúzió’ – behatol a testbe, akkor kivezeti 
abból a betegség tüneteit. Ez megtörténhet egy szempillantás alatt, de úgy is, hogy napról 
napra javul és épül a beteg.  

„És lesz ama napon: eltávozik az ı [ördög] terhe válladról, és igája nyakadról, és 
megsemmisül az iga a kenet miatt.” (Ésa. 10,27) Figyeld meg, mit mond az Ige: Isten ereje 
leveszi a tüneteket az emberrıl, majd összetöri azt, nehogy ismét visszakerüljön rá! A kenet 
megszabadít az átok (betegség, fájdalom, meddıség, stb.) alól! Ezt a szabadulást láthatjuk a 
kézrátételes ima hatására, illetve a kenetes ruhadarabok otthoni alkalmazása során.  

Ahol együtt és egységben vannak a hívek, oda áldást küld Isten! (Zsolt. 133) A teljes-
evangéliumi gyülekezetekben a fent idézett igeversek alapján a felkent pásztorok hittel 
teszik a kezüket az odavitt ruhadarabokra és imádkoznak felettük. Ennek során a kenet 
kiárad és tárolódik a kelmékben. Amikor a kenettel teli ruhadarabokat hittel az otthon levı 
betegre helyezik, a kenet kiárad, átjárja a testet, és természetfeletti szabadulást hoz elı.  

Végül két olyan esetet említek, amikor a ruhából kiáradó kenet hozta meg a gyógyulást. 
A vérzı asszony, amikor megérintette Jézus ruhájának szegélyét, erı áradt ki és ı 
meggyógyult. (Márk 5,27–30) Láthatjuk ezt továbbá a korai egyházban Pál apostol esetében, 
de ma is éppúgy mőködik. De csak hit által képes hatását kifejteni! Tehát elıször ki kell 
építeni a hitedet a kiáradó kenet gyógyító erejében, amely Istentıl származik.  

A ’megpróbálom’ hozzáállás nem segít! Elfogadó hittel szólítsd elı a Krisztusban kapott 
gyógyulásodat! Nem szabad a láthatókra nézned, a hit szemével tekints erre is. (2Kor. 5,7) 
A hit cselekedete minden esetben áttörést hoz! Sokat segítenek az Igén alapuló 
hitmegvallások is. Ajánlott imádság a ’kék’ imakönyvbıl (Imádságok a Biblia alapján – I.) a 
„Megtörik az iga a kenet alatt”.  

 
Forrás: örömHÍRmondó online újság 2010. áprilisi száma 

 
2. IMÁDSÁG – MEGTÖRIK AZ IGA A KENET ALATT 

Nagy örömöt szereztél nekem Uram, örvendezek Elıtted az aratók örömével. Mert az 
ellenség terhes igáját, vesszejét és az engem nyomorgatónak botját összetörted. (Ésa. 9,3–4.)  

Eltávozik a gonosz terhe vállamról és igája nyakamról, és megsemmisül az iga a kenet 
alatt. Eltávozik rólam az ellenség igája, és terhe vállamról eltávozik. (Ésa. 10,27. 14,25.)  
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Megesküdött a Seregeknek Ura, mondván: Úgy lészen, mint elgondolám, úgy megy 
véghez, mint elvégezém: Kiesik a szeg, mely erıs helyre veretett, és levágatik és 
leesik és összetörik a teher, mely rajta volt, mert az Úr mondá. (Ésa. 14,24. 22,25.)  

Ezt mondja az Úr, a Seregeknek Ura: Bizony régóta széttörtem a te igádat, és 
letéptem köteleidet. (Jer. 2,20.) 

Én, az Úr, eltöröm jármod keresztfáit, és kimentelek téged a szorongatónak kezébıl. 
(Ezék. 34,27.)  

Hitem szerzıje és bevégzıje, megvallásaim Fıpapja elé járulok, aki az Úr Jézus 
Krisztus, és megteszem a hitem megvallását: Úgy van nekem, ahogy meg van írva. 
Teljes hittel kijelentem, hogy szabad vagyok az ellenség minden igájától, a gonosz 
minden terhe leesett a vállamról. Eltávozott a gonosz terhe vállamról és igája nyakamról, 
és teljesen megsemmisült az iga a Szent Szellem kenete alatt. Az Úr az engem 
nyomorgatónak botját összetörte. Kiesett a szeg, mely erıs helyre veretett, és 
levágatott és leesett és összetört a teher, mely rajta volt, mert az Úr szája szólt. İ 
szólt és meglett, İ parancsolt, és elıállott. Így Isten fiainak dicsıséges szabadságában 
járok. (Ésa. 9,3–4. 10,27. 14,25. 22,24–25. Zsolt. 33,9. Róm. 8,21.)  

Az ellenség igája helyett az Úr igáját vettem magamra, mely gyönyörőséges a szívemnek 
és könnyő a lelkemnek, mert az Írás mondja: az İ igája gyönyörőséges, és az İ terhe könnyő. 
Az Úr Jézus terhe van a vállamon és igája nyakamon, és ez gyönyörőséges és könnyő nekem, 
és gyümölcsözı Istennek. (Ésa. 9,3–4. 10,27. 14,25. Ésa. 22,24–25. Mát. 11,28–30) 

 
Forrás: Imádságok a Biblia alapján – I. 

 
3. A KENET GYÓGYÍTÓ EREJÉRİL 

Idızzünk el a gyakorta emlegetett történet fölött, amely egy hosszú ideje vérzésben 
szenvedı asszonyról szól. Ez segít majd, hogy a hitünk megerısödjék, sıt áradjon a 
felismerés által, hogy amikor a kenettel teli textildarabokat érintjük, szabadokká 
válhatunk a hazug tünetektıl, fájdalmaktól, a meddıségtıl, a különféle függıségek 
hatalmától és sok egyéb bajtól. Vajon van igei háttere a gyógyító kenet áramlásának? Igen, 
ez valóban megtalálható a Bibliában! Elsıként tekintsünk Jézus földi szolgálatára, ahol azt 
tapasztalhatjuk, hogy a betegek már attól is meggyógyultak, ha csak érintették Jézus 
ruháját. Nézzük meg tüzetesen a fent jelzett csodálatos történetet! 

Márk 5,25-34 – És egy asszony, aki tizenkét év óta vérfolyásos volt, és sok orvostól 
sokat szenvedett, és minden vagyonát magára költötte, és semmit sem javult, sıt 
inkább még rosszabbul lett, mikor Jézus felıl hallott, a sokaságban hátulról kerülve, 
illeté annak ruháját. Mert ezt mondja vala: Ha csak RUHÁIT ILLETHETEM is, 
MEGGYÓGYULOK. És vérének forrása azonnal kiszáradt, és megérzé testében, hogy 
kigyógyult bajából. Jézus pedig azonnal észrevevén magán, hogy ISTENI ERİ ÁRADOTT 
KI BELİLE, megfordult a sokaságban, és monda: Kicsoda illeté az én ruháimat? És 
mondának néki az İ tanítványai: Látod, hogy a sokaság szorít össze téged, és azt 
kérdezed: Kicsoda illetett engem? És körülnézett, hogy lássa azt, aki ezt cselekedte. 
Az asszony pedig tudva, hogy mi történt vele, félve és remegve megy vala oda, és 
elébe borult és elmondott néki mindent igazán. İ pedig monda néki: Leányom, a te 
HITED MEGTARTOTT téged. Eredj el békével, és megszabadulva bajodtól, maradj 
egészséges. 

A fenti példában az asszony hite volt az, ami mőködésbe hozta a szent erıt, amely 
Jézus testébıl kiáramlott, és teljesen meggyógyította az immár tizenkét éve vérzésben 
szenvedı nıt. Jézus Krisztus ebben az epizódban is azt tanította, hogy az ember hite 
kellett ahhoz, hogy a gyógyulás bekövetkezzen. Ehhez a fajta szent gyógyuláshoz – ami 
szellemi síkon történik – elengedhetetlen a hit. A Jézus testébıl kiáradó erıt a 
betegségben szenvedı asszonynak a hite hozta mőködésbe.  

 
Honnan eredt ennek az asszonynak a hite? 

Azt mondja az Ige, hogy amikor meghallotta, hogy Jézus gyógyít, akkor hit ébredt 
benne. Ne felejtsük el, hogy a hit hallásból származik. Amikor a vérfolyásos asszony hallott 
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Jézusról, hitre gyúlt a szíve, hogy meggyógyul. Ezzel a hittel érintette meg Jézust, ami 
gyógyulást eredményezett a számára. Jézus testébıl gyógyító erı áradt ki, és ezt a 
csodálatos, mindenható erıt az asszony hite hozta mőködésbe. Jézus körül hatalmas tömeg 
tolongott, minden felıl szorongatták İt, mégis csupán errıl az egy gyógyulásról tesz itt 
említést a Biblia. Nem mindenki gyógyult meg Jézus körül a sokaságban, csupán csak az az 
egy, aki hittel érintette meg İt. 

Figyeljük meg azt is, hogy ez az asszony, aki tizenkét éve kereste a gyógyulását, és 
sokat szenvedett e betegségtıl, még a gyógyulása elıtt vallást tett a hitérıl: „Ha csak 
ruháit illethetem is, meggyógyulok.” A hit láthatatlan szellemi erı, de hallható is, mert 
szavakba öntjük. A kimondott szavainknak teremtı ereje van! (Márk 11,23) Csak meg kell 
figyelni, mi jön ki az emberek száján, és azonnal megállapítható, hogy miben is hisznek. 

A vérfolyásos asszony félt és remegett a tömeg miatt, mert betegsége nemcsak 
megalázó volt, hanem tisztátalannak is minısült miatta. (3Móz. 15,25). Az akkori zsidó 
törvények szerint nem lett volna szabad az egészséges emberek közé mennie, hanem 
távolból kiabálva kellett volna figyelmeztetnie a többieket: ’tisztátalan vagyok’. Az 
asszony hite azonban erısebb volt, mintsem, hogy ez visszatarthassa, ezért 
bemerészkedett a tömegbe. Hátulról kellett Jézushoz közelítenie, hogy a farizeusok észre 
ne vegyék, és ki ne tiltsák a tömegbıl. Jézus ruháját is hátulról érintette meg, és a hite 
azonnali gyógyulást hozott a számára.  

Jézus észrevette, hogy erı áradt ki a testébıl, hátrafordult és mindössze ennyit szólt: 
„Leányom, a te hited megtartott téged. Eredj el békével, és megszabadulva bajodtól, 
maradj egészséges.” Jézus ezzel valójában azt mondta: Leányom, a te hited gyógyított 
meg téged! (Márk 5,34) Nem azt mondta, hogy az én hitem tett egészségessé, hanem a te 
hited tartott meg téged. 

Isten kente fel a názáreti Jézust Szent Szellemmel és erıvel. (Csel. 10,38) Isten 
Szelleme lakott benne. (1Ján. 4,4) (A Nagyobb lakik azokban a hívıkben is, akik 
újjászülettek, és betöltekeztek Szent Szellemmel). Ez az a szent erı, ami Jézus testébıl 
kiáradt az asszony érintésére. Isten természetfeletti ereje akkor kezdett el áramolni, 
amikor az asszony hite mőködésbe hozta. Mindaddig passzív volt (hiszen nem történt 
gyógyulás Jézus körül, dacára annak, hogy a szent erı ugyanúgy jelen volt), csak akkor, 
amikor az asszony hittel érintette meg Jézus ruháját. Ezért nélkülözhetetlen, hogy igei 
tanításokat halljanak az emberek a gyógyulásról, mivel így ébred hit a szívükben, ami 
azután mőködésbe hozza a gyógyító erıt. 

 

Milyen lépéseket tett ez az asszony?  
Elıször is hallott Jézusról, utána pedig cselekedett: a betegségére vonatkozó tiltást, 

(amely szerint nem mehetett közösségbe) figyelmen kívül hagyva átfurakodott a Jézust 
körülvevı tömegen. Megérintette Jézus ruháját és kimondta: „Ha csak ruháit illethetem 
is, meggyógyulok.” 

Ebbıl látszik, hogy elhitte, amit Jézus gyógyító szolgálatáról hallott, mert az ember az 
alapján cselekszik, amit a SZÍVÉBEN (szellemében, belsı emberében) hisz. A 28-as igében ez 
áll: „Mert ezt mondja vala…” Mi volt az, amit kimondott? Azt, amit hitt a SZÍVÉBEN. És azt 
hitte a szívében, amit hallott. Szeretném, ha észrevennétek, hogy ez az asszony nem kezdte 
vizsgálgatni magában, vajon valóban hitben van-e, vagy sem. Egyszerően kimondta, amit hitt 
a SZÍVÉBEN, és annak megfelelıen cselekedett.  

A hit összefoglalva: valamit hinni a SZÍVÜNKBEN (szellemünkben), kimondani a 
szánkkal, majd hagyni, hogy az valóban megtörténjen az életünkben. Amit kimondasz, 
azért mondod ki, mert hiszed, és amit hiszel, azért hiszed, mert azt hallottad. Amit hiszel 
a SZÍVEDBEN, az határozza meg, hogy mit mondasz ki a száddal. A hit új dimenziókat nyit! 
A hit a ’valutánk’, amit Istennél be tudunk váltani! 

 

További igei példák 
A betegséget okozhatja gonosz szellem is, de gyakoribb, hogy egyszerően csak beteg az 

illetı. Bármelyikrıl is legyen szó, Isten szent kenete mindig gyógyulást eredményez, ha 
hittel párosítják azt. A hit cselekedetek nélkül ugyanis halott. (Jak. 2,17) 
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Máté 14,35-36 – És mikor megismerték İt annak a helynek lakosai, szétküldének abba az 
egész környékbe, és minden beteget hozzá hozának; És kérik vala İt, hogy csak az İ 
RUHÁJÁNAK PEREMÉT ILLETHESSÉK. És akik illeték, mindnyájan meggyógyulának. 

Márk 3,9-10 – És megmondá tanítványainak, hogy egy kis hajót tartsanak néki 
készen, a sokaság miatt, hogy ne szorongassák İt. Mert sokakat meggyógyított, úgy 
hogy akiknek valami bajuk volt, reá rohanának, hogy ILLETHESSÉK İT. 

Márk 6,56 – És ahová bemegy vala a falvakba vagy városokba vagy majorokba, a 
betegeket letették a piacokon, és kérik vala İt, hogy legalább a RUHÁJA SZEGÉLYÉT 
ILLETHESSÉK. És valahányan csak illeték, meggyógyulának. 

Lukács 6,17-19 – És alámenvén ıvelük, megálla a síkságon, és az İ tanítványainak 
serege és a népnek nagy sokasága egész Júdeából és Jeruzsálembıl és Tírusznak és 
Szidónnak tengermelléki határából, akik jöttek, hogy hallgassák İt és 
meggyógyíttassanak betegségeikbıl. És akik tisztátalan szellemektıl gyötrettek, 
meggyógyulának. És az egész sokaság igyekezik vala İT ILLETNI: mert erı származék 
belıle, és mindeneket meggyógyíta. 

Figyeljük meg a dolgok menetét, ahogy a sokaság Jézushoz tódult. Jézus elıször 
tanította ıket, és miután hit ébredt a hallgatóságban, utána gyógyultak meg 
betegségeikbıl, hiszen az Ige így írja: „…akik jöttek, hogy hallgassák İt és 
meggyógyíttassanak betegségeikbıl”. Mindenki igyekezett Jézust illetni (megérinteni), 
„…mert erı származék belıle, és mindeneket meggyógyíta”. Azok is meggyógyultak, 
akik betegek voltak, és azok is, akik tisztátalan szellemektıl gyötrettek. Ezért nem számít, 
hogy mi a betegség, vagy mi okozza, mert Isten gyógyító kenete mindentıl megszabadít, 
bárhonnan és bármitıl is van a betegséged. (Ésa. 10,27) 

Nekünk is hittel kell közelednünk Jézushoz, és az İ szent ereje minden betegségre 
gyógyulást hoz. Találunk igei példát az apostolok történetében is. Pál esetében is azt 
olvashatjuk, hogy a betegekhez elvitték a testérıl a kötényeket, és a gyógyító kenet, a szent 
erı, amely a ruhadarabokban eltárolódott, a betegek testéhez érve gyógyulást hozott, s ha 
gonosz szellem okozta a betegséget, az is eltávozott, kiment a betegbıl. (Csel. 19,11-12) A 
kenet ugyanúgy képes a kelmékben eltárolódni, akár az áram az akkumulátorban. 

Az egyházunkban is rendszeresen történnek gyógyulások és csodák, amint a fenti Igék 
alapján cselekszünk. Az otthonukban vagy kórházban fekvı betegekhez a hozzátartozók 
elviszik a textil zsebkendıket, amelyek felett elızıleg kézrátétellel imádkoztak. Ahogy a 
kenettel teljes zsebkendı a betegek testéhez ér, a hit cselekedetére a gyógyító kenet – 
mennyei infúzióként – a beteg testébe árad és gyógyulást terem Isten dicsıségére.  

Abból is jól látható Isten megtartó kegyelme és gyógyító akarata, hogy hét igei utat is 
kínál a gyógyulásunkhoz. Fontos azonban tudni és szem elıtt tartani, hogy ezek nem 
különbözı módszerek, hiszen bármelyik bibliai utat választjuk is, Jézus Krisztus kereszten 
bevégzett megváltó munkája kellett ahhoz, hogy a gyógyulás bekövetkezzen. Az Ige állítja: 
Jézus sebeivel gyógyultunk meg! (1Pét. 2,24) 

 
Forrás: Jim Sanders – Alapvetı tanítások a Bibliából,  

Hited megtartott téged, és Akinek sebeivel gyógyultatok meg c. könyvek 
 

4. POSTAKÜLDİ SZOLGÁLAT 
Miután a szívedben meggyızıdtél arról, hogy van már hited a kenettel teli 

ruhadarabokkal kapcsolatosan, hogy megérintve azt, a kiáradó kenettıl meggyógyulhatsz, 
keress fel egy olyan teljes-evangéliumi gyülekezetet, ahol imádkoznak az általad vitt 
szövetek felett. Amennyiben a környékeden ezt nem tudnád megoldani, úgy nekünk is 
írhatsz a Békevár webkikötı bekevar@fw.hu címére, és mi – Magyarország területén – a 
megadott címre díjmentesen elpostázunk egy kis szalagdarabot, amely felett elızıleg 
imádkoztunk, és ez által kiárasztottuk Isten természetfeletti erejét. 

-bf- 


