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ISTEN ÉRINTÉSE – 4. Különféle kenetek
Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege
Ságvár, 2014. 06. 02.

Köszönjük drága Úr Jézus, hogy Te itt vagy közöttünk. Hálát adunk Atyám a Te növekedő
kegyelmedért felettünk. Megköszönjük a győzelmet, amit Krisztusban kaptunk, és hálát adunk
Atyám, hogy adtál hozzá felszereltséget is. Köszönjük a drága kenetedet, köszönjük Uram a
Te Igédet, amely tűz, és sziklazúzó pöröly egyben, ami összetöri az ellenség minden gonosz
munkáját.
Hittel megvalljuk, hogy kiesik a szeg a falból, a teher lezuhan és összetörik a Jézus
nevében. Megdorgáljuk, és rendre utasítjuk a tüneteket és a mögötte álló gonosz erőket, a
Jézus nevében. Mert Jézus nevére mindenkinek térdet kell hajtani a mennyben, a földön, és a
föld alatt.
Köszönjük Uram a békességedet, a szeretetedet, az ellátásodat. Hálát adunk Uram, hogy
együtt lehetünk és hirdethetjük a csodálatos, és gyönyörűséges Igédet, hogy a hallgatóság ez
által épüljön, növekedjen, és edzett hithuszárrá váljon a Jézus Krisztus szent nevében. Ámen.
Mai köszöntésünk úgy szól, hogy a kenetben ellátás van.
Szeretettel köszöntünk benneteket. Megjelent a pünkösdi kis újságunk. Az első cikk a
Szellem olajával foglalkozik. A hátoldalon folytatódik, mert egy bekezdés már oda került át.
Második oldalon „A hit használatban” című sorozat következő része található.
Egyébként zárójelben oda van írva, hogy melyik bibliafordításból való, ha nem a miénk.
Itt most két olyant is találhatunk, amely más fordításból van, a jobb megértés érdekében. A
bűn probléma megszüntetve 2. része található a harmadik oldalon.
Mivel olyan nagy hatást váltott ki, most írásban is olvashatjátok, mert a szó azért tudom,
hogy elszáll. Néha nem árt visszaemlékezni, vagy éppen valakinek szüksége van rá, akkor
tovább lehet küldeni. A hátsó oldalon a bennünket érintő Danny Pollock szolgálatokról
olvashattok, illetve a ballagóknak egy üzenet a sikerről.
Folytatjuk az Isten érintése sorozatunkat. A 4. rész következik. A mai tanítás címe:
Különféle kenetek.
Az Ige alapján látjuk, hogy a kenetnek különböző típusai vannak. Megtekintjük közösen a
következő Igét:
Efézus 4,7.
7. Mindenikünknek pedig adatott a kegyelem a Krisztustól osztott ajándéknak
mértéke szerint. Ámen.
A kegyelem ajándéka alatt értendő az is, hogy Isten képességgel áldott meg bennünket,
kenettel szerelt fel bennünket, hogy ezek segítségével bizonyos dolgot rajtunk keresztül
elvégezzen. Hét pontban tekintjük át a mai tanítást.
1. Prédikáló kenet: A prédikáló kenet olyan, mint a csontjainkba zárt tűz. Az üzenetnek
valahogy ki kell jönni a prédikátorból. Ezzel a tűzzel, hatalmas erővel fog kiáradni az üzenet,
hogy megérintse a hallgatóságot.
1Korinthus 2,4.
4. És az én beszédem és az én prédikálásom nem emberi bölcsességnek hitető
beszédeiben, hanem Szellemnek és erőnek megmutatásában állott:
Szellem és erő megmutatása a prédikálás. A prédikációnak a legfőbb jellemzője az a
kenet, amivel az üzenetet átadják. Ti is találkoztatok már több szolgálóval. Evangélistákkal,
akik itt szolgáltak a környéken, vagy voltak vendégek. Isten mindenkit másképp használ.
Ne próbálj meg ahhoz hasonlítani, akinek a szolgálata neked különösen tetszik. Eleinte mi
is elkövettük ezt a hibát, hogy tetszett az X vagy Y tüzes prédikációja kenete, és mi is ilyenek
akarunk lenni, de ez nem így működik. Mindenki olyan legyen, amilyenre Isten felkente és
felszerelte.
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Isten felkeni a prédikáló nyelvét és hasonló lesz az ő nyelve, mint a gyors író tolla. A
Zsoltárok 45,2-ben találjátok ezt. Gyorsan, tüzesen – most csak legutóbb a Kálmánra utalva –,
folyt belőle az üzenet, folyt belőle az Evangélium, és mindezt tűzzel fűszerezve.
A prédikátor az Isten szócsöveként kezd el beszélni, Igét hirdetni, és ahogy a Jeremiás
23,29 írja, az Igében ott van a tűz, és ez a tűz egy mennyei tűz, egy isteni tűz. Az Ige ezzel a
tűzzel olyan hatást vált ki, mint egy darálóban a kalapácsok, amelyek forognak körbe-körbe,
és ami benne van, azt összetöri. Egy terménydarálóról a gabonát, a kukoricát ez a kalapács
összetöri. Az Ige pedig a problémát fogja összetörni. A héberben a pöröly kalapácsot is jelent.
Jeremiás 23,29.
29. Nem olyan-é az én Igém, mint a tűz? Azt mondja az Úr, mint a sziklazúzó
pöröly? Ámen.
Az Ige kenet alatt hirdetve óriási meggyőző erővel bír. A hallgatóság életében változások
állnak be. Az Igét lehet hirdetni kenet nélkül is. Ott azt mondják fél óra vagy 20 perc múlva,
hogy: milyen hosszú már ez a prédikáció.
Ahol kenettel hallgatják a prédikációt, ott nem nézik az órát, az idő úgy elsuhan, mintha
most kezdtük volna az alkalmat. Amikor kezdtem a szolgálatot, volt egy alföldi evangélista,
aki sokat járt át Erdélybe. Elkezdte délután a prédikációt, és csak folyt belőle, folyt belőle.
Egyszer csak látták a segítői, hogy a csizmás kalapos bácsikák szivárognak el, mennek haza.
Mondták az evangélistának, hogy nem kellene befejezni, nem kellene üdvösségimát
mondani? Nem-nem. Ők most hazamennek etetni, és utána visszajönnek. És csak mondta
tovább, órákon keresztül. Tűzzel. És visszajöttek az emberek. Elmentek, megetették az
állatokat, becsukták őket és mentek vissza az alkalomra. Ilyen híre terjedt, mert nagy tűzzel
szólta Isten üzenetét.
A prédikáció célja, hogy a hallgatóság befogadja az üzenetet és az üzenet által kiigazítsák
magukat. Mert Isten Igéjének az egyik célja az – azért adta Isten –, hogy ki tudjuk magunkat
igazítani, mert az Ige egy tükör. Abban meglátjuk magunkat, hogy jó úton megyünk, vagy
mellékvágányon szaladunk.
2. Intés, feddés, buzdítás:
2Timótheus 4,2-4.
2. Hirdesd az Igét, állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan időben, ints, feddj,
buzdíts teljes béketűréssel és tanítással.
3. Mert lesz idő, mikor az egészséges tanítást el nem szenvedik, hanem a saját
kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük;
4. És az igazságtól elfordítják az ő fülüket, de a mesékhez odafordulnak. Ámen.
A fenti három szó tekintetében vizsgáljuk meg az Ige jelentését. Az „ints” azt jelenti,
hogy figyelmeztess, tanácsolj – természetesen szeretettel. A „fedj” azt jelenti, hogy dorgálj. A
dorgálás a görögben rendreutasítást is jelent, azaz megrovást.
Ahogy megnéztem a görögben, ez számomra egy nagy segítséget adott, mert eddig is
ismertem és használtam ezt a szót, de a jelentéstartalma nem volt teljesen világos előttem. De
a rendreutasítás az egy használatosabb fogalom. Akár az osztályban a gyerekeket rendre lehet
utasítani, vagy a hadseregben a tiszt rendreutasítja a katonáját és sorolhatnám tovább. A
harmadik pedig a „buzdíts”. Ez egyszerűen buzdítást és biztatást jelent.
3. Meggyőzés művészete:
Apostolok cselekedetei 26,28.
28. Agrippa pedig monda Pálnak: Majdnem ráveszel engem, hogy kereszténnyé
legyek.
Agrippa király szól Pálhoz, mert minden bizonnyal Pál hirdette neki az örömhírt és az
örömhír hirdetésének az a célja, hogy az emberek szívét megnyissa az Úr Jézus Krisztus
befogadására. Azaz majdnem rávette, hogy befogadja az Úr Jézust. A „rávesz” szó jelentése a
görögben megnyer, meggyőz.
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A prédikálás művészete abból áll, hogy az üzenet az embereket döntésre bírja. Főképp
Jézus Krisztus mellett döntsenek és ne a régi út mellett, a széles út mellett, hanem a keskeny
út mellett.
Volt korábban egy Charles Finney nevű ügyvéd, akit az Úr elhívott szolgálatra és úgy
tanított egy témát, hogy jogi esetként tárgyalta. Mintha az esküdtszéket kellene megnyerni.
Mintha a hallgatóság az esküdtszék lenne, és őket kellene megnyerni az Igének. Ebből állt a
sikere, hogy ilyen meggyőzően tudott prédikálni.
Abban az időben élt, amikor még nem volt semmiféle technika a hangerősítésre. A
feljegyzések szerint így is ötszáz-ezer embert nyert meg az úrnak. Olyan nagy hangerővel
tudott prédikálni.
Ha figyeltétek Sanders pásztor üzenetét, – talán most vasárnap is mondta, de előzőleg is, –
hogy Danny nem minden esetben használ mikrofont, mert olyan hangerővel bír, ami a termet
betölti.
4. A tanító kenet: A tanító kenet kevésbé harsány, inkább szájbarágós.
2Timótheus 3,16.
16. A teljes Írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra,
az igazságban való nevelésre. Ámen.
Ez hasonlatos az előbbi fejezetben olvasott vershez, mármint a 2 Timótheus 4-hez, ahol az
intés, feddés és buzdítás kifejezésekről szóltunk. De benne van az is, hogy az Ige alkalmas a
tanításra. Semmi mást nem kellene tanítani a hívőkkel és az emberekkel, csak az Igét. Nem
kellene belevinni semmiféle okoskodást, emberi bölcsességet, magyarázatot, kitalációkat,
teológiát. Egyszerűen az Igét kell szólni.
A tanítókenet célja, hogy a kijelentések által a hallgatóság tisztábban láthassa Isten
üzenetét. Az embereket a tanítás által szabadságra kell vezetni, nem pedig kötésekbe helyezni,
vagy pedig tradíciókba vinni. Sajnos erre is van példa.
A Galata 3,1-3-ban olvashatjátok, hogy a galáciai gyülekezetet megpróbálták visszavinni
a törvény alá. Ők újjászületett hívők voltak, de mégis megpróbálták visszatéríteni őket a
törvény alá, és tudjuk, hogy a törvény kárhozatot szül, bűntudatot és blokkolja a hitet.
A törvények alól mindenképpen ki kell jönni, és szabaddá kell válni. Csak utalok rá, hogy
a Zsidó 6,2-ben fel vannak sorolva a krisztusi alaptanok, és a tanítás is szerepel benne.
5. Az egyszerű üzenet:
Zsoltár 23,1-2.
1. Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm.
2. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Ámen.
Ezt az Igét sokan tudják kívülről is, mert nagyon kedves. A nyáj táplálásához egyszerű
üzenetre van szükség. Nem kell túlkomplikálni. A legegyszerűbbnek kell lennie, hogy a
legiskolázatlanabb ember is képes legyen megérteni. Jézus korában sok iskolázatlan ember
volt és hallgatták, beengedték a szívükbe az Igét, és gyökeret vert az Ige, hitet termelt és az ő
életükben is változások és áttörések jöttek.
Az igazi pásztor a nyáját nem viszi a rohanó patakhoz, mert a habzó víz, ha belemegy a
juh orrába, könnyen megfullad. Itt az Igében mit olvastunk? Hogy csendes vizekhez terelget.
Mégis, ha egy hegyvidékről van szó, hogyan lehet elérni azt, hogy csendes legyen a víz?
Az Úr bölcsességet adott a juhászoknak. A jó pásztor a patak partjában oldalra egy „U”
alakú bemélyedést váj. A víz oda kiáramlik, de nem habzik, mert csak a fősodrási vonalban
van a habzás, és zubogás. Ebben a bizonyos „U” alakú vájt mederben, a csendes vízből már a
báránykák ihatnak, minden probléma nélkül. Ez lehet párhuzam, hogy az Úr Jézus földi
pásztorainak is ilyen gondossággal kell legeltetni és ellátni a nyájat. Krisztus Testében is
hasonló módon folynak a dolgok.
Az Igét egyszerűen kell tanítani, hogy a hívők tudjanak növekedni. A növekedés és a
megértés által szabaddá tudjanak válni. Azt tudjuk, hogy a zsiráfok képesek a magas fákról is

3/9 — Bor Ferenc — Ságvári tanítások: http://bekevar.x3.hu/sagvar-hang.htm

Ez a tanítás a www.bekevar-portal.hu forrás feltüntetésével szabadon felhasználható és továbbküldhető.

legelni. Sőt az alkatuknál fogva elsősorban a magas fákról legelnek. A kisebb méretű állatok
pedig a földről, vagy a föld közeli növényekről és bokrokról.
Ezeket a példákat tekintsük párhuzamként, hogy a túl magas szintű tanításoktól esetleg a
juhok éheznek. A túl magas szintű tanítások azt eredményezhetik, hogy éhező bárányok
lesznek, mert nem értik meg a túlkomplikált és bonyolult tanítás üzenetét. Vissza kell térni az
evangélium hirdetésének az egyszerűségéhez és így válhatnak a báránykák jóllakottá, és így
érthetik meg az egyszerű emberek is Isten csodálatos üzenetét.
6. A gyógyító kenet: Először olvassunk el egy Igét az Apostolok cselekedeteiben.
Apostolok cselekedetei 10,38.
38. A názáreti Jézust, mint kené fel Őt az Isten Szent Szellemmel és erővel, aki
széjjeljárt jót tévén és meggyógyítván mindeneket, kik az ördög elnyomása alatt voltak;
mert az Isten volt Ővele. Ámen.
A sorok között kiviláglik, hogy létezik gyógyító kenet. Jézus hogy tudott gyógyítani?
Nem az isteni képességével, mert Ő, a születésekor az isteni rangját lerakta a mennyben.
Hanem amikor elérkezett az idő – és ez a Jordánban való megkeresztelkedés volt –, akkor
Isten felkente Őt a szolgálatra. Tehát a felkenetés által volt képes jeleket és csodákat tenni és
meggyógyította mindazokat, akik az ördög elnyomása alatt voltak.
A betegség gyökere itt le van írva. A betegség eredete az ősi ellenség a kígyó, az ördög. A
kenet Isten jelenléte. A kenet gyógyulást hordoz és a kenetben egy teljesség van, egy ellátás
van, mert Istennél a mennyben semmiből nincs hiány. Mindenből elegendő van. Ha
emlékeztek Jesse Duplantis mennyei beszámolójára, ahogy elvett egy gyümölcsöt a tálról,
helyette azonnal ott termett egy másik.
A gyógyító kenet több módon nyilvánulhat meg. Ezt egy kicsit jobban tanulmányozzuk.
Olvassunk ehhez két Igét.
Az Ige által
Zsoltárok 107,20.
20. Kibocsátotta az Ő Igéjét és meggyógyítá őket, és megmenté őket a pusztulástól.
Ebből kiviláglik, hogy az Ige képes gyógyítani. Mit tett Isten? Kibocsátotta az Igéjét, és az
Igéjével meggyógyította őket. Az Ige, gyógyulást hozott a nép számára.
Példabeszédek 4,20-22.
20. Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédeimre hajtsad füledet.
21. Ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket a te szívedben.
22. Mert életük ezek azoknak, akik megnyerik, és egész testüknek egészség. Ámen.
Az Igéről beszél ez a szakasz is. A héberben az „egészség” szó orvosságot is jelent.
Leszögezhetjük azt, hogy Isten Igéje orvosság a hívő ember számára. Az Ige viszont csak
akkor tud gyógyítani, hogyha a hallgató szívében hittel elegyedik.
A múltkori újságunkban ott volt az a kis betonkeverő, nagyon jól mutatott – bizony a hit
és a szavak össze kell, hogy vegyüljenek, mint a betonkeverőben a sóder és a cement. Mert
akkor lesz eredménye. Az Igét megvallva Istengyógyító ereje aktivizálódik, működésbe lép.
Emlékeztek a százados történetére, amit a Máté 8-ban olvashattok. A százados odament
Jézushoz, és azt mondta, hogy csak egy szót szólj, és meggyógyul az én szolgám, aki otthon
fekszik betegen. Jézus azt mondta a 13. versben, hogy legyen a te hited szerint és
meggyógyult az otthonfekvő ember.
Ahogy Jézus kimondta a szót, az Igét, az ember meggyógyult. A Máté 8,8-13-ig találjátok
ezt. Egyszerűen, ahogy Jézus kimondta az Igét, az erő az Ő hite által aktivizálódott és a beteg
ember meggyógyult. A gyógyító kenet megnyilvánulási formája az Ige.
A gyógyító kenet által
1Korinthus 12,9-10.
9. Egynek hit ugyanazon Szellem által, másnak pedig gyógyítások ajándékai azon
egy Szellem által;
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Némelyiknek csodatévő erőknek munkái; némelyiknek meg prófétálás; némelyiknek
pedig szellemek megkülönböztetése; másiknak nyelvek nemei; másnak pedig nyelvek
magyarázata; Ámen.
Itt olvasható a három erőajándék. Az a célja az erő ajándékoknak, hogy Isten a Szent
Szelleme által bizonyos dolgokat elvégezzen. A Szent Szellem természetfeletti ajándékai a
szolgáló hitének a mértéke és jelleme szerint nyilvánul meg. Valamilyen mértékben az ember
hitétől is függ. A három erőajándék: a hit ajándéka, a gyógyítások ajándékai, és a csodatevő
erők. Ezt egy picit nézzük meg közelebbről.
– A hit ajándéka Isten hitének a természetfeletti megnyilvánulása, egy adott helyen és egy
adott céllal. Az ajándék működésekor hatalmas bátorságot kap a szolgáló, hogy akár
imádkozzon valakiért, akár megtegyen bizonyos dolgokat. A hit ajándéka kiszorítja a
hitetlenséget, a kételkedést és gyakorlatilag ez a két pokoli iker eltávozik.
Istent nem szabad dobozba zárni. Istennek nem diktálhatunk, hogy mit és hogyan tegyen,
mert a Szellem ajándékai úgy működnek, ahogy a Szellem akarja. Tőlünk függetlenül.
Szeretném itt elmondani, hogy ahhoz, hogy a halottak föltámadjanak, az említett három
erőajándéknak együtt kell működni. Ezért nincs minden faluban, minden utcasarkon halottak
feltámadása. A három erőajándék együttműködése nem mindig fordul elő. Létezik, de nem
naponta fordul elő.
– A gyógyítások ajándékai. Isten gyógyító erejének a természetfeletti megnyilvánulása.
Orvos és gyógyszer bevonása nélkül. Természetfeletti módon. A gyógyítások ajándékaival
együtt járhat még például az ismeret szava, vagy más néven a tudás szava.
– A csodatevő erők ajándéka a harmadik erőajándék. Ez gyakorlatilag Isten
természetfeletti beavatkozása a természet menetébe, a természetes törvények felfüggesztése
mellett. Például lehet, hogy a gravitáció, ami elvileg mindig működik, abban az esetben nem
fog érvényesülni, vagy nem olyan mértékben.
Mint mikor valaki kiesik, vagy leesik valahonnan, és az Úr kötényébe esik, az angyalok
kötényébe esik, akkor még meg is úszhatja a magasból való lepottyanást. Sok esetben
ilyenkor a természeti fizikai törvények felfüggesztődnek. A csodatevő erők munkája által
jönnek elő a csodák. Egy csettintésre megváltozik minden.
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.
Ebből kitűnik, hogy a kenet tárolható úgy, mint az akkumulátorban az áram. Jelen esetben
a szövetben tárolódik a kenet. Nemcsak tárolható, hanem szállítható is a kenet. Mert a
szövetekbe, ahogy beleivódik, el lehet vinni, el lehet postázni. Van, aki postázza messze
vidékre, ahol nincs gyülekezet.
Ez a kenet úgy, ahogy meg van írva az Ésaiás könyvében, megtöri az igát. Az ördög által
hozott bilincseket, kötelékeket feloldja, levágja, és csodák jönnek elő. Komoly gyógyulások
történtek már, csak zsebkendők által. Én nem járok meccsre, de a meccs végén néha
előfordul, hogy a mezt úgymond letépik a játékosról, és ereklyeként viszik haza a szurkolók.
Pál esetében is ez történt. A rajta levő ruhákat – melyek kenettel voltak telve –, elvitték,
hazavitték, hogy az otthonlevő betegek is meggyógyulhassanak. Csodák történtek. A sötétség
erői pedig eltávoznak, mert nem bírják a kenet illatát. Ezért nagyon jó az, hogyha
folyamatosan szól otthon egy CD, egy tanítás, vagy dicséret akkor is, ha kocsival utazol.
Amilyen lehetősége van az embernek, akkor ezt használja ki.
Kézrátétel által
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Még a kézrátételről kell szólnunk, mint a gyógyító kenet megnyilvánulási formájáról. Az
Úr Jézus utasítást adott a hívőknek, hogy a kezüket tegyék a hívőkre, a betegekre, és
imádkozzanak értük az Ő nevében, ezt nem szabad kihagyni.
Márk 16,17-18.
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.
Rövidítve: úgy kezdődik, hogy akik hisznek. Kik azok, akik hisznek? A hívők. A hívők
betegekre teszik kezeiket, miközben imádkoznak, és ők meggyógyulnak.
Most lapozzunk a Zsidó levélhez, mert itt vannak felsorolva az alaptanok. Hat krisztusi
alaptan olvasható itt.
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.
Tehát a hat alaptan a következő: a megtérés, a hit, a keresztségek, kézrátétel, a holtak
feltámadása az Úr Jézus eljövetelekor, és az örök ítélet. Ez a hat alaptan, és benne van a
kézrátétel. Csak hogy alátámasszuk, hogy igenis a kézrátétel létezik, és nem most találtuk ki,
nem egy újhullásom divat.
Egyeseket az Úr kegyelme felruház egy olyan speciális kenettel, hogy betegek felé
szolgálhassanak. Ez lehet a kórházi szolgálat is. Hallottam a pesti tanításokban is, hogy
vannak evangélisták, akiknek a szolgálatában bizonyos betegségek nagyobb számba
gyógyulnak, mint a másik betegségek.
Mások pedig az előbb felolvasott Igékbe vetett hittel Jézus nevében tehetik a kezüket a
betegekre. Mindenkinek meg van az a lehetősége, hogy kézrátétellel imádkozzon.
Amikor a természetfeletti isteni erő, a kenet találkozik a természetes fizikai testtel, akkor
gyakran a test nem bírja ki ezt a mennyei erőt, és elhanyatlik, azaz eldől. Erre is vannak Igék.
Most nincs időnk felsorolni, de a Békeváron is megtaláljátok.
Azt sem szabad elfelejteni, hogy az ember csupán egy közvetítő eszköze Istennek. A
dicsőség mindig az Úré. Főképp ez az újaknál fordul elő, hogy annyira hálásak és szeretnék
megköszönni, hogy imádkoztunk értük. De ilyenkor hozzá kell tenni, hogy a dicsőség az Úré.
Nem vesszük el az Úrtól a dicsőséget, mert Ő végezte el a munkát, mi csak egy eszköz
voltunk az Ő kezében.
2Korinthus 4,7. Békés-Dalos fordítás
7. „Isten ereje az emberi gyöngeségben. Ezt a kincset – tehát a kenetet –
cserépedényben őrizzük, hogy az erő túláradó nagyságát… – ne magunknak, hanem –
Istennek tulajdonítsuk.”
Tehát a dicsőség Istené, nekünk csak egy felszereltségünk van Tőle.
7. Különböző elhívás: Különböző elhívásokhoz más és más kenet szükséges. Úgy ahogy a
hadseregben is az egyik osztagot ilyen fegyverrel szerelik fel, a másik osztagot meg
amolyannal. Ez így természetes. A kenetet fel lehet gerjeszteni, fel lehet éleszteni, de el is
lehet sorvasztani, el is lehet temetni. Rajtunk múlik, hogy mit csinálunk a karizmával – így
mondja a görög – az ajándékkal.
2Timótheus 1,6.
6. Minekokáért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszd fel az Isten kegyelmi ajándékát,
amely benned van az én kezeimnek reád tétele által. Ámen.
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Bennünk van a kegyelmi ajándék, és ezt nekünk kell felgerjesztenünk ahhoz, hogy áldássá
tudjunk válni sokak számára. Emlékeztek a példázatra, amikor az ember megkapta azt az egy
talentumot, és nem fialtatta meg, hanem elásta, és a végén még azt is elvesztette. Nem így kell
bánnunk a kenettel és a bennünk levő ajándékokkal, hanem működtetnünk kell. Ugyanis, amit
nem használunk aktívan, az el fog sorvadni, azt el fogjuk veszíteni.
Ha valaki a karját nem használja pár hétig, mert éppen be volt gipszelve, gyógytornára
van szüksége, hogy az izmok újból beinduljanak, mert elsorvadtak annyi idő alatt. Nem voltak
használatban. Ahogy a múlt héten is hallottátok, aki a kicsin hű, arra Isten többet fog bízni. A
szolgálatában mindenki azt helyezi előtérbe, amire kapta az elhívását, és a kenetét.
Ez megfigyelhető. Én is megfigyeltem, hogy egy pásztor csak pásztorszemmel tud
gondolkodni, és nem tud tanítószemmel gondolkodni. Ez nem baj egyébként, mert neki egy
ilyen látása van.
A sokszínűség miatt el kell ismernünk Krisztus Testét. A Krisztus Testében helyet foglaló
felekezeteket és szenteket. Rá kell arra is döbbennünk, hogy szükségünk van egymásra, mert
az ajándékok Krisztus Testében vannak szétosztva. Ha Krisztus Teste egységet képez, akkor
úgy együtt vannak az ajándékok, mint az Úr Jézus szolgálatában, amikor egy személyben
hordozta a kenet teljes mértékét.
Ne próbáld kiokoskodni, hogy a másik szolgáló testvér kenetének mi a titka. Ha sikere
van a szolgálatban, akkor az a dolgunk, hogy hálát adjunk Istennek érte. Láss túl az edényen.
Azaz a szolgálótestvér testén. A kincs ugyanis az agyagedényben van, és Isten dicsőségét kell
meglátni abban a szolgálóban, hogy Isten őt mire használja.
Isten most – az utolsó időben –, olyanokat akar használni, akik kritizálás nélkül tudnak
együttműködni. Minden a keneten múlik. A különbség abból adódik, hogy egyes személyek,
egyes hívők az öt hivatalban munkálkodnak, a többiek pedig nyájtagok. A két eset között
kenetbeli különbség van, ami a hivatalból kifolyólag adódik.
Az elhívás úgy is megfogalmazható, hogy a kenet és a képesség együttese. Ne felejtsétek
el, hogy Isten mindig megadja a munka elvégzéséhez szükséges képességet, és felszereltséget.
Megint csak azt tudom mondani, hogyha egy katonát elküldenek egy feladat végrehajtására,
akkor minden lehetséges eszközt, felszerelést biztosítanak a számára. Ha ez többnapos
feladat, akkor megy a tábori konyha is, és kap reggelit, ebédet, vacsorát, vagyis teljes ellátást.
Akiket Isten elhív, azokat felkeni és kiválasztja.
Ennyi fért bele a mai tanításba. Köszönöm a figyelmeteket. Most imádkozunk egy kicsit.
Amiért imádkoztunk, azért hálát adunk, mert Isten nem süket. Isten az első kérésünket
meghallja. Mindannyian szülők vagyunk és emlékezzetek arra, amikor a gyerek jött egy
kérdéssel, amit megválaszoltunk. Jött harmadszor, ötödször, tizedszer, hogy apa mért van az
úgy? Akkor egy kicsit már emelkedett a pumpa.
Tehát Isten sem süket, Tőle sem kell kérni huszonnyolcszor ugyanazt, elég egyszer,
hitben. Illetve, most az egyik tanításban felfigyeltem arra, hogy egy esetben meg lehet
ismételni, sőt meg kell ismételni az imakérést. Ha az ember rájön arra, hogy az első imája
nem hittel történt. Ebben az esetben meg kell ismételni, hogy legyen egy hittel teljes ima is.
Ez megint egy behelyettesítős megvallás. Mondhatod magadra, de behelyettesíthetsz más
nevet is. Illetve a tüneteket is be lehet helyettesíteni mással. Megtesszük a megvallásunkat:
A véremben élek, és szent egészségben hirdetem az Úr dicsőséges cselekedeteit. Megfutom
a pályámat, és betöltöm az elhívásomat a Jézus nevében. Hitben megvallom, hogy a fejem
tetejétől a lábam ujjáig hibátlan a testem, mert azt, a Szent Szellem felügyeli és karbantartja
folyamatosan. Hálát adok Atyám, hogy Te nekem és a szeretteimnek, bőséggel szolgáltatod a
krisztusi életet. Isten DNS-e az Igében van, amit befogadok a szívembe, így az átprogramoz
minden helytelen működést.
A sejtjeim meghallják a hangomat és válaszolnak rá, kiigazítják magukat. Megdorgálom,
rendreutasítom a testemben a hazugság tüneteit,(a saját tüneteidet felsorolhatod például:
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fogazat, csontozat, stb) a Jézus nevében, és megparancsolom a házamnak, hogy kizárólag
nekem engedelmeskedhet. Test, megparancsolom, hogy vesd le a hazug tüneteket, és öltözd
magadra a Krisztusban kapott szent egészséget, és abban járj.
Ördög, nem a hazugságaidnak hiszek, hanem Isten Igéjének, mert meg van írva, hogy
Jézus megtört teste által birtokolom a szent egészséget. Köszönöm Úr Jézus, hogy a szent
sebek által megváltást nyertem valamennyi betegség alól. Én vagyok a gyógyult. Szent
egészségben járok. Csak olyan dolgokkal veszem körül magam, amelyekből Krisztus élete
árad. Ámen.
Sok minden benne van ebben a megvallásban.
Egy kis összefoglaló: A 25-i pesti tanítás címe: Az ellátásunk forrása. Itt szellemi
ellátásról van szó elsősorban, ami természetesen fizikai alakot is ölthet. Fontos azt megérteni,
hogy ami beívódik a szellemünkbe, az egy minta lesz a számunkra. Egy kis gyermek, ha a
családban azt látja, hogy az apuka fölteszi a dohányzóasztalra a lábát, és úgy nézi a TV-t,
akkor neki természetes dolog lesz, hogy ő ugyanazt tegye egy vendégségben is, ahol nem
illik. A látás, ez a szellemi látás – ami kialakult bennünk –, ez fog elvinni a célhoz.
Ezért fontos, hogy jó látásunk legyen, egy jó képünk legyen arról, hogy mit szeretnénk
elérni, és ez elvezet bennünket a célhoz. Azt korábban már hallottátok, hogy a hetedik évre a
gyermekekben kialakulnak az úgynevezett életminták, a gondolatminták. Ez egy életre szóló
kihatással bír.
Természetesen vannak helytelen képek is, melyek átprogramozhatók a bibliai DNS-el.
Egyedül az Ige képes a helytelen programokat kicserélni, felcserélni. Isten DNS-e az Igében
van, ezért kell magunkhoz venni az Igét. Az Ige képes a jövőnket megváltoztatni. Az isteni
DNS áttételéhez azonosítani kell magunkat Jézussal, azaz be kell fogadni Őt, mint életünk
Urát. Így kapjuk meg az új természetünket is. Új teremtéssé válik az ember.
Az életünk úgy alakul, amilyen képet vetítünk magunk elé. Természetesen, ha ez a kép
rossz, akkor megváltoztatható oly módon is, hogy a téves mintákat ki kell gyomlálni, ki kell
szaggatni. A 91. Zsoltárt ismeritek. A védelem imája. Ha valaki rendszeresen megvallja ezt a
Zsoltárt, akkor egy helyes kép fog kialakulni benne arról, hogy őt nem érheti baleset, és
valóban elkerülik a bajok.
Ha sokat mondja az ember, akkor már kívülről fogja tudni. Elég, ha egyetlen verset
elismerünk, magunkévá teszünk és megvalljuk, mert egyetlen vers képes kihozni a válságból,
és egyetlen vers képes gazdaggá tenni. Ehhez különböző személyeket említett elöljárónk.
Az egyik egy énekes volt, aki nagyon-nagyon szegény családban nőtt fel, és
gyermekkorában még cipője sem volt. De ő kijelentette gyermekkorában, hogy én gazdag
leszek! És ez a kép megmaradt benne, és valóban gyarapodóvá vált.
Az Úr használ bennünket, mindannyiunkat valamilyen tekintetben, és ezért óriási jutalmak
várnak ránk. A törvény egy leplet képez az ember szemére. Viszont újjászületéskor ez a lepel
lehull, vagy pedig további tanítások megértése által eltűnik Az Ige egy tükör. Megmutatja,
hogy Isten mire teremtett bennünket, és mivé legyünk. Mi a terve, és célja Istennek az
életünkben?
Az istentisztelet során benne vagyunk az Igében. Mert az Igét halljátok, az Igét szóljuk, de
ha az ember távolodik a hétfői istentiszteleti naptól, könnyen megesik, hogy kilép az Igéből,
de akkor kilépett az igazságból is. Akkor már nem biztos, hogy azt mondja, hogy Jézus
sebeivel meggyógyultam. Az Igét be kell építeni a szellemünkbe, és állandóan a szánkban kell
lennie. Ha egész nap hitmegvallásokat teszünk, akkor a testben nem lesznek problémák. Erre
rávilágított nálam is a Szent Szellem, hogy a megvallás gyakoriságára több időt kell
félretennem. Nem elég a reggel, délben, este. Már tegnap azt hallottam, hogy a füstöst
naponta legalább háromszor erélyesen rendre kell utasítani.
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Az Ige élete árad és a Szent Szellem élete árad, és ez által megtisztítja, tökéletessé teszi és
felépíti a testünket. Nekünk igényléseket kell benyújtani azokra az ígéretekre, amik meg
vannak írva, hogy kegyelemből ellátást kapjunk azokra a dolgokra.
Egy prédikátor fia meghalt. Kapott egy értesítést erről. Négyórás volt a holtest, mire ő
odaért. Egyszerűen elkezdte megköszönni Istennek, hogy Ő bőségben szolgáltatta a krisztusi
életet a családjának. Egy hálaadásba ment át. A fia életre kelt.
Beleszőttem ezt az imádságot ebbe a megvallásba, imádságba.
Ez azért fordulhatott elő, mert az a pásztor be tudott menni az isteni ellátásba. Az Efézus
1,3 úgy szól, hogy megáldott bennünket minden mennyei áldással a Krisztusban. Tehát múlt
időben mondja. Meg vagyunk áldva, áldottak vagyunk. Ez az Ő ellátása és ehhez az ellátáshoz
nekünk igényt kell benyújtanunk.
Ma úgy imádkoztam, ha hallottátok, hogy Magdinak is, Lajosnak is az ellátása jöjjön meg,
amire nekik szükségük van. Vannak, akik az ima könnyebbik oldalát veszik, hogy felkérnek
valakit, hogy: imádkozz értem. Ez is működik természetesen, és én magam is megteszem, de
ebben a tanításban az hangzott el, hogy igazából ne légy lusta, imádkozz magad! Mert a
válasz ott van benned, a szellemedben. Annak onnan elő kell jönni.
Az imádkozás által az ellátás eloldatik és jön, ugyanakkor a Szent Szellem is a
segítségünkre siet, és ahogy korábban hallottátok a tanításban, a probléma egyik végét mi
fogjuk, a másik végét a Szent Szellem és így tudjuk arrébb tenni, így tudjuk félretenni az útból.
Akinek biztos szoros kapcsolata van az Úrral és kiépült a hite, és meg van a Szent Szellem
ellátása ez által, az imáira biztos, hogy választ fog kapni. Péter az Ékes kapunál a sántának
mit mondott? Kezdte azzal, hogy aranyam és ezüstöm nincs nekem, de amim van, azt neked
adom. Kelj fel, és járj, és ő felpattant, és elkezdett járni. Ez egy csoda volt, mert nem kellett
hozzá hetekig a gyógytornász, hogy az elsorvadt izmok újra működjenek.
Ez egy csoda volt, ami nagy hirtelen megtörtént. Péter valójában azt mondta, hogy amiben
részesített engem Isten, abból adok. Ez a természetfeletti. A kenet ugyanis egy ellátást
biztosít. A törvénytől megszabadulva, a hitet ki lehet terjeszteni a megvallások által, és óriási
ellátások jönnek így létre.
Illés történetét olvashatjátok az 1Királyok 17-ben. Illés kapott egy ellátást. A szárazság
idején Isten odarendelte a Kéri patak mellé, és amikor a patak kiszáradt, akkor Illést
továbbküldte. Tovább kellett lépnie. Ha figyelmezünk erre a dologra, akkor ebből az derül ki,
hogy már az Ószövetségben is követni kellett a Szent Szellemet.
Ha első esetben nem engedelmeskedik, és nem megy a patak mellé, akkor felkopik az álla.
Ha okoskodik, és nem megy tovább a kiszáradt pataktól az özvegyasszony házához, akkor
éhen hal. Gyakorlatilag látszik itt is, hogy engedelmeskedni kell a Szent Szellemnek, mert
Isten a számunkra a legjobbat akarja. Isten értünk van! Ezt ne felejtsük el! És arra a helyre
szeretne vinni, ahol mindent átvehetünk az Efézus 1,3 szerinti áldásokból, amit Ő elkészített a
számunkra.
Ti is mondhatjátok annak, akik azt mondják, hogy ide ne jöjjetek, mert itt hamis dolgok
vannak, hogy: jaj annak, aki az igazat hamisnak mondja! Ez az értelme a következő Igének.
Róma 1,18.
18. Mert nyilván van az Istennek haragja mennyből az embereknek minden
hitetlensége és hamissága ellen, kik az igazságot hamissággal feltartóztatják. Ámen.
De hogy tartóztatják fel? Hogy ne menj oda. Hogy ne menj abba a szektába. Isten
foglalkozni fog velük és az a foglalkozás nem lesz igazán jó.
Köszönjük a türelmeteket, és a figyelmeteket. A nyakra volt gyógyító kenet. Köszönjük,
hogy eljöttetek, hogy figyeltetek, hogy együtt lehettünk. Hallelúja!
Áldott pünkösdi ünnepeket.
*A barna színnel jelzett részek más fordításból származnak.
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