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

ISTEN ÉRINTÉSE – 5. Olajcsere
Bor Ferenc élőben elhangzott pünkösdi tanításának nyers szövege
Ságvár, 2014. 06. 10.

Köszönjük drága mennyei Atyánk az Úr Jézus Krisztus szent nevében, hogy
összejöhettünk ezen a pünkösdi ünnepen, hogy Téged magasztaljunk, és Téged dicsérjünk.
Hálát adunk Úr Jézus, hogy miután Te dicsőségesen fölemeltettél, elküldted a Vigasztalót.
Elküldted hozzánk, hogy ne maradjunk egyedül. Ő a Te hasonmásod, ahogy az írások
mondják.
Köszönjük Szent Szellem, hogy Te elvegyültél a mi szellemünkkel akkor, amikor
befogadtunk Téged. Hálát adunk Szent Szellem, hogy Te vagy a mi segítőnk, a támaszunk, a
vigasztalónk, az útmutatónk, a tanácsosunk. Hálát adunk a jelenlétedért. Köszönjük az
ajándékok működését, a természetfeletti áttöréseket, csodákat, amit Neked köszönhetünk,
mert ez a Te erőd által nyilvánul meg.
Hálát adunk az Igéért, amely épít, gyógyít, felemel, megerősít a Jézus nevében. Köszönjük
Uram, hogy mi a bátorság szellemét kaptuk, és a győzelem szavát szólhatjuk. Minden
dicsőség Uram a Tiéd. Köszönjük a friss olajat, amit naponta kiöntesz ránk és hálát adunk a
Te erődért, amivel előrehaladhatunk és építhetjük Isten dicsőséges királyságát. Ámen.
Pünkösd alkalmából köszöntsd a szomszédodat oly módon, hogy az életed a Szent
Szellemmel sikeres.
Szeretettel köszöntünk benneteket Pünkösd ünnepe alkalmából a következő köszöntéssel:
A szellemet frissítő olaját és a Szellem ajándékait érlelő pünkösdöt kívánunk! Mi is köszönjük
szépen. Ez nem a szokványos köszöntés volt.
Szombaton, imakonferencián voltunk, hétfőn pásztorkonferencián, lassan világítunk, úgy
telve vagyunk kenettel.
Az Isten érintése című sorozatot folytatjuk az 5. résszel. A mai tanítás címe: Olajcsere
Először az Efézus 5,18-ban nézzük meg az Igét. Felhívja az Írás a figyelmünket – a hívők
figyelmét –, hogy ne a bortól részegedjetek meg. Lehet részegnek lenni, de ne bortól, és ne az
alkoholtól.
Efézus 5,18.
18. És meg ne részegedjetek bortól, miben kicsapongás van: hanem folytonosan
legyetek telve a Szent Szellemmel, Ámen.
Tehát amitől „megrészegedhetünk”, és meg kell részegednünk az a Szent Szellem. Az
Apostolok cselekedetei 2,13-ban megtaláljuk ennek az okát. Ugyanis Jézus meghagyta a
tanítványoknak, hogy maradjanak együtt az Ő mennybemenetelét követően. Tíz napig
kitartóan imádkoztak, amikor az Úr Jézus elküldte a Szent Szellemet. Zúgó szél és tüzes
nyelvek kísérték a Szent Szellem jelenlétét, a megnyilvánulását. Azonnal elkezdtek nyelveken
imádkozni. Nézzük meg, hogy a kívülállók mit gondoltak erről.
Apostolok cselekedetei 2,13.
13. Mások pedig csúfolódva mondának: Édes bortól részegedtek meg.
Mert nem tudták, hogy mit jelent az, amit hallottak. Mert azt hallották, hogy ezek az
emberek össze-vissza beszélnek. De mi már tudjuk, hogy ez egy mennyei nyelvezet és ezzel
élni kell, mert Isten Szellem, és akik Őt imádják, szükség, hogy nyelveken imádkozzanak,
szóljanak hozzá.
A Biblia gyakran hasonlítja az olajhoz a Szent Szellem kenetét. Amikor a Bibliában
olajról van szó, az általában olíva olajat jelent, mert az termett azon a vidéken. Ezt nagyon sok
mindenre használták. Táplálkozáshoz, sebekre, szappankészítésre, kozmetikumokhoz,
világításra, és végül az olívaolajból készítették a kenetet.
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Utána nézhettek, hogyan történt ennek a készítése. A 2Mózes 30,23-33-ig van leírva, hogy
az olajhoz milyen illatszereket, fűszereket adtak még. Ismétlem, hogy az olaj a Szent Szellem
kenetének a jelképe.
Az Ószövetségben sokszor használták az olajat. Felkentek vele királyokat, papokat,
szolgálókat. Erre a célra adatott a 2Mózes 30 szerinti olaj. Ezt semmi másra nem volt szabad
használni, mert súlyos bűnnek számított, ha más célra is alkalmazták.
Az olaj és a kenet egyaránt érezhető és tapasztalható. Az olaj jellemzőivel kapcsolatos
megfigyelések segítik a Szent Szellem munkájának a megismerését. Ha ismerjük a fizikai síkú
olaj tulajdonságait, jellemzőit, akkor jobban eligazodunk a kenet dolgaiban. Négy jellemzőt
említek:
1. Az olaj idővel elpárolog, mint a víz. Ti tapasztaltátok-e? Biztos, hogy nem olyan
gyorsan, mint a víz, minden bizonnyal lassabban, de idővel elpárolog. Párhuzamként
mondom: ha nem törődsz a Szent Szellemmel, akkor hasonlót fogsz tapasztalni. A Szellem
kenete el fog párologni, el fog illanni.
Nekünk, keresztényeknek meg kell engednünk, hogy a Szent Szellem olaja állandóan
folyjon az életünkön és ez által hozzon egy frissülést a számunkra. Ezt hogy lehet elérni?
Imával, közösségben az Úrral. Igeolvasással. Isten dolgaival való törődéssel. Így juthatunk el
egy kenetteljes életre.
2. Az olaj a lyukas edényből kifolyik. Nem kell nagy lyuknak lenni. Elég egy
hajszálrepedés és az olaj szép lassan el fog illanni. Az Efézus 4,27-et olvassuk el, mert ez az
Igevers az ilyen lyukakra és szivárgásokra hívja fel a keresztények figyelmét.
Efézus 4,27. 26.
27. Az ördögnek pedig ne adjatok helyet.
Hogyan lehet helyet adni? A 26-os versben megmondja az Ige.
26. Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek: a nap le ne menjen a ti haragotokon; Ámen.
A görög szó, lehetőséget is jelent, hogy ne adjatok lehetőséget a füstös képűnek. Ne
adjunk lehetőséget az ördögnek. Mi a lehetőség a tolvajnak? Egy nyitva maradt ablak, egy be
nem zárt ajtó, és besurran, mert ez egy lehetőség a tolvaj számára. A Biblia az ördögöt
tolvajnak nevezi.
Mik lehetnek ezek az ajtók, amiket be kell zárni? Keserűség, önsajnálat, meg nem
bocsátás. Olvastuk most az Igében, hogy a nap ne menjen le a haragotok mögött. Legkésőbb
a nap végén, de legjobb azonnal bocsánatot kérni, elengedni a sérelmet, és még idesorolható
többek között a zúgolódás is.
Arról már hallottatok, hogy a zúgolódás ajtót nyit az ellenségnek, de néha az ember –
hogy mondja Jakab? –, hogy feledékeny hallgatója az Igének. A múlt héten egyik keresztény
elfelejtette ezt. Elkezdett zúgolódni, és másnap nem tudott lábra állni. Az ajtókat nem szabad
nyitva hagyni, sőt szándékosan be kell csukni.
Az apró repedéseket az edényen nehéz észrevenni. De az apró repedések miatt is sok
olajvesztés történhet. Az említett okok miatt. Nekünk figyelmeznünk kell a cserépedényünkre,
hogy ezen ne legyenek repedések. Vagy, ha felfedezünk repedést, akkor azt meg kell
szüntetni.
3. Csak a friss olajnak van meg a megfelelő sűrűsége. Szaknyelven szólva viszkozitása.
Ez egy szakkifejezés. Ha megfelelő sűrűséggel bír az olaj, csak úgy tud kenést biztosítani és
ellenállni a hőnek, és a nyomásnak. Most az autós területről veszem a példát, mert a
robbanómotornál van nyomás, van hő és meleg is. Minél alacsonyabb a viszkozitása egy
olajnak, annál kisebb védelmet tud biztosítani.
Az autókban, és motorokban rendszeresen cserélik az olajat. Ugyanis egy csökkent
viszkozitású olaj még tönkre is teheti a motort. Ugyanígy a kenet is elveszítheti a frissességét
a szellemi harc során. Lehet, hogy tapasztatátok már azt, hogy olyan társaságba kerül az
ember, vagy olyan helyzetbe, hogy azt veszi észre, hogy a szellemi ereje megcsappant, és el
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kell menni, feltöltekezni. Naponta frissíteni szükséges az olajat – a szellemi olajat –, hogy
meg tudjuk tartani a szellemi erőnket.
4. Az olaj megszünteti a nyikorgást. Nyikorog az ajtó, szaladunk az olajért, és
megolajozzuk. De nemcsak az ajtó szokott nyikorogni. Néha a keresztények is ezt teszik: Jaj,
milyen hosszú ez az alkalom! Jaj, már a pásztor megint arról beszélt! Jaj ez a pásztor most
engem kibeszélt! De ha ott van a Szellem olaja, akkor ez a fajta nyikorgás is megszűnik.
Meg kell vizsgálnunk a kenet frissességét, a kenet szintjét, és erejét. Ahogy a kocsiban
ellenőrizzük az olajszintet, ugyanígy a mi életünkben is szükséges a kenetet vizsgálni. A te
olajad mennyire friss? Folyamatosan feltöltöd az edényedet friss olajjal, vagy a régi olajat
használod, ami már fáradt olaj? Isten érintése rajta van az életeden? Az edényed ép, vagy
törött, esetleg szivárog? Ezeket a kérdéseket szükséges, hogy magunkon kontroláljuk.
A szellemi növekedéshez elengedhetetlen, hogy táplálkozzunk Isten szolgálói által. A
Zsidó 10,25 azt írja, hogy el ne maradjunk az egybegyülekezésektől. Az Úr Jézus
gyülekezetet rendelt el ebben az időkorszakban. És nemcsak azért, hogy legyen egy ilyen
intézmény, hanem, hogy legyen az élén egy pásztor, és legyenek körülötte bárányok. Ha csak
egy pásztor van, és nincsenek bárányai, akkor az még nem nevezhető gyülekezetnek.
Hallottunk olyan véleményt is, hogy engem a Szent Szellem tanít, és nekem nem kell
járnom gyülekezetbe sehova sem. De Isten miért adta az öt szolgálati ajándékot? Azért, hogy
Isten népét kiképezze. Tehát szükségünk van rá. Tegnap az elöljárónk kifejtette, hogy
vívódott azon, hogy hívjon vendéget, vagy ne? Mert a vendég, aki érkezik, szintén apostol, de
Isten mindenkit másképp használ. Nincs két egyforma szolgáló.
Én magam szeretem, ha időnként más edényből is kapunk táplálékot. Ahhoz, hogy
növekedjünk, rendszeresen hallgatnunk kell tanításokat, vagy nézni keresztény témájú
filmeket, olvasni az Igét és tanító könyveket, tehát hozzánk illő eledellel kell táplálkoznunk.
A hozzánk illő eledel pedig mindaz, ami Isten Igéjének a vonalán van.
Sok minden nem táplál. A bulvárújságok nem táplálnak, a TV műsorok nagy része nem
táplál, mert világi műsor. Olyan dolgokkal kell körülvenni magunkat, amiből Krisztus élete
árad felénk. Hogy mennyire így van, hogy táplálkoznunk kell, a 2Timótheus 4,13 bizonyítja,
ahol Pál kéri Timótheust, hogy amikor utána megy, hozza magával a könyvtekercseket, és a
pergameneket.
2Timótheus 4,13
13. A felsőruhámat, melyet Troászban Kárpusnál hagytam, jöttödben hozd el, a
könyveket is, kiváltképpen a pergameneket. Ámen.
Akkor a könyvek nem ilyen fűzött könyvek voltak, hanem tekercsek. A pergamen
valójában kutyabőr. Régen gyakran mondogatták a magyar vidékeken az úriemberek, a
nemesek, hogy: nekem van ám kutyabőröm! Mert arra írták a nemesi levelet, ami
bizonyította, hogy az egy rangos ember.
A friss olajnak csodálatos aromája van. Az avas olaj pedig bűzös. Isten újjászületett
népének egy sajátságos szellemi illata van, ami édes illat. A vallásos szellem viszont megfoszt
minden örömtől, és jó illattól. Olvassuk el az 1Sámuel 10,6. Igét. Az első részben azt látjuk,
hogy Sault miként kente királlyá Sámuel, a későbbi versben azt nézzük meg, hogyan vesztette
el a kenetet.
1Sámuel 10,6.
6. Akkor az Úrnak Szelleme reád fog szállani, és velük együtt prófétálni fogsz, és más
emberré leszel. Ámen.
Itt a lényeg az, hogy más emberré leszel. A kenettől. A kenet által. Ugyanis a kenet
átformál, más emberré tesz, azaz megváltoztat. Kenet alatt az ember bátor, erős, az elméje
kitisztul, és a szelleme érzékennyé válik Isten dolgaira. Miután Saul felkenetett, Isten
használta őt a filiszteusok elleni harcban.
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Izrael népét Isten arra hívta el, hogy a hibridlényeket, az óriásokat kiirtsa a földről. Mert
Isten azt szeretné, hogy a földön csak az Ő teremtményei éljenek. Ezek a harcosok a
fegyvereiket gondozták és volt pajzsuk. A szellemi fegyverzetek között is fel van sorolva a
pajzs. Szükséges, mert ezzel lehet kivédeni az ellenség tüzes nyilát. Ezek a pajzsok annak
idején bőrből készültek. A bőrpajzsot olajjal kellett bekenni, mert különben kiszáradt és
széttöredezett volna.
Hasonlatosan a Szent Szellem is felkeni az életünket és így tud bennünket használni a
szellemi harcban. Ez egy párhuzam, hogy: a bőrpajzsot be kellett kenni, belénk pedig a Szent
Szellem bedörzsöli a kenetet. De sajnos Saul edénye megrepedezett és elveszítette a kenetet.
A 2Sámuel 1,21-ben olvashatunk erről. A kenet elvesztése azzal is jár, hogy az ember elveszti
a védelmet és elveszti az áldásokat is.
2Sámuel 1,21.
21. Gilboa hegyei, se harmat, se eső reátok ne szálljon, és mezőtök ne teremjen
semmi áldozatra valót; mert ott hányatott el az erős vitézek pajzsa, Saulnak pajzsa,
mintha meg nem kenettetett volna olajjal.
Az a történet arról szól, hogy Sámuel próféta azt ígérte, hogy a csata előtt áldozatot mutat
be Istennek. De mivel nem ért oda időben és elkésett, Saul ostoba módon úgy gondolta, hogy
ő is bemutathatja az áldozatot Isten szolgája helyett. Engedetlenségével Isten alapvető
rendelését szegte meg és ez Isten szemében egy súlyos bűn volt. Isten e miatt úgy tekintett rá,
mintha nem is lett volna Saul felkenve. Saul kenet és oltalom nélkül harcolt és így vereséget
szenvedett. A kenet elvesztésével a sátán uralkodott Saul felett.
De ugyanez a helyzet Júdás esetében is. Amikor Júdás elveszítette a kenetet – azt mondja
a Biblia –, a sátán belément, és ő elárulta Jézust. Gondosan vigyázz a kenetre! Lukács 12,48ban olvassuk, hogy akinek sokat adtak, attól sokat is követelnek.
Lukács 12,48.
48. Aki pedig nem tudta, és büntetésre méltó dolgokat cselekedett, kevesebbel
büntettetik. És valakinek sokat adtak, sokat követelnek tőle; és akire sokat bíztak,
többet kívánnak tőle. Ámen.
Egy biztos: Nem tudsz megélni a tegnap olajából, és a múlt dicsőségéből! Nyugodtan kérj
friss olajat, mert Isten tárháza kifogyhatatlan. Ez a friss olaj fog megújítani. A kenet a
héberben azt jelenti, hogy bedörzsölni. A görögben pedig azt jelenti, hogy beken, bedörgöl.
A Szent Szellem tehát nemcsak kiönti ránk az olaját, hanem belénk is dörzsöli. Úgy,
ahogy a harcosok a pajzsba az olajat bedörzsölték, miután bekenték. Nekünk erre a tapintható
kenetre van szükségünk. Nem szabad elfelejteni, hogy csak friss olajjal lehet elérni és
megnyerni a világot.
Zsoltár 23,1-2.
1. Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm.
2. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Ámen.
Fizikai síkon ezek a versek a pásztorról és a juhairól szólnak. Természetesen az
Igeverseknek van szellemi oldala is. Most a fizikai síkot nézzük. Közel-Keleten a pásztorok
olívaolajjal bekenik a juhaikat és így igyekeznek megvédeni őket a rovaroktól, hogy ne
csípjék meg őket, és ne tegyenek bennük kárt.
Esetünkben a démonok zaklatásától való védelmet szimbolizálja. Ha felettünk és bennünk
bőségesen van olaj, ez távol tartja a kártevőket. A hívőknek a kenet védelme és békéje alatt
kell élniük. A kenet megtartásának és növelésének néhány szempontját nézzük meg.
1. Isten figyeli, hogy vigyázol-e arra, amid van. Most olvastuk, hogy akire sokat bíztak,
attól sokat várnak el. Ha a kicsin hűek voltunk, akkor Isten többet ad. Dávidnak volt egy
félrelépése Betsábéval, de ebből a dologból megtért, és visszanyerte Isten áldását. Ha akartok
erről olvasni, akkor a Zsoltár 51-ben ezt megtaláljátok. Isten kegyelme elég nagy, ha az ember
megtér a téves útjairól, akkor visszanyeri a státuszát, a pozícióját.
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2. Marasztald az Urat. Múltkor arról szóltunk, hogyha bejön a tolvaj, akkor ne kínáld
hellyel, ne marasztald, hanem vedd fel vele a jobblábas kapcsolatot. Most az Úr Jézusról van
szó, Őt viszont marasztalni szükséges. A következő történet az emmausi úton levő
eseménnyel foglalkozik.
Lukács 24,28-31.
28. Elközelítének pedig a faluhoz, amelybe mennek vala; és Ő úgy tett, mintha
továbbmenne.
29. De kényszeríték Őt, mondván: Maradj velünk, mert immár beesteledik, és a nap
lehanyatlott! Bement azért, hogy velük maradjon.
30. És lőn, mikor leült velük, a kenyeret vévén, megáldotta, és megszegvén, nékik
adta.
31. És megnyilatkozának az ő szemeik, és megismerték Őt; de Ő eltűnt előttük.
Sok keresztény azért nem kap kijelentést, mert nem marasztalja Jézust. Ha jön egy
vendég, akkor beszélhetünk vele az ajtóban, behívhatjuk az előszobába, vagy pedig hellyel
kínálhatjuk a nappaliban is. Egy vendéggel különböző módon lehet foglalkozni, és ha az Úr
Jézus jön, Őt marasztalni kell.
3. A társaság megválasztása. Olyan társaságot keressünk magunknak, akik olyan tagokból
állnak, akiken van kenet. Olyan személyekkel kell együtt lennünk, akikről a kenet át tud
áradni ránk. Át tud áradni az életünkre. Mert ez a kenet egy jó irányba befolyásolja az
életünket.
Lajos harmadik alkalommal mondja, hogy ezen a héten sem volt rohama. Halleluja!
Dicsőség az Úrnak. Látjátok a kenet hasznosságát, fontosságát, a súlyát? Befogadta a kenetet,
hazavitte a kenetet, és otthon is foglalkozik az Úr dolgaival. Azt a kenetet frissen tartja. Úgy
hogy csak így tovább.
Olvasni a Bibliában, hogy Dávid köré csoportosultak a kivetettek? Ha jól emlékszem,
akkor négyszázas létszámban határozza meg az Ige ezt a csapatot. Mivel jó társaságot
választottak maguknak – azaz Dávidot –, vezető emberekké váltak. Jézus tanítványaira is így
hatott a kenet. Jézuson keresztül jött a kenet az ő életükre.
Eredménnyel járhat, hogyha Isten embereivel töltjük az időt. Nem fontos ezt személyesen
tenni, mert van annyi DVD és filmanyag, amelyek különböző szolgálók szolgálatát
tartalmazzák, és ha ezeket nézzük a világi műsorok helyett, akkor az ugyanolyan jó, mintha
egy szolgálóval személyesen beszélek, vagy elmegyek egy alkalomra.
A rangsor nagyon fontos. De a rangsort nem más állítja fel, hanem mi magunk. Ti a
rangsorban az első helyre teszitek a hétfői istentiszteletet. Ha nem így lenne, akkor nem
lennétek itt, mert akkor közbejön ez, közbejön az. Mi is mondhatnánk, hogy ezt kell csinálni,
meg azt kell csinálni, de már réges-régen elhatároztuk, hogy első a szolgálat.
Ahogy megismerjük az Urat és hagyjuk, hogy átjárja az Ő jelenléte a lényünket, az Ő
ereje be fogja tölteni az életünket, és tiéd lesz a kenet. Ez a kenet küldte földre Sault, a
damaszkuszi úton és három napig nem látott. Ugyanígy kezeli Isten az ellene tusakodókat –
ahogy Saullal tette. Aki később Pál apostol lett. Innen származik a „pálfordulás” kifejezés,
hogy Saulból Pál lett. Keresztényüldözőből Isten szolgálója lett.
Mondok egy igehelyet. Otthon megnézhetitek. A tíz szűz történetével a Máté 25,1-13-ig
foglalkozik az Ige. Ami a lényeg, amire figyeljetek: Tiszta-e a lámpásod? Színültig van-e
olajjal a lámpásod? Keresztényeknek el kell hagynia a TV fotelt, és a friss üdítőt, és a kenet
után kell menni. Kívánni kell a kenetet.
Feljegyezték egy szolgálóról, hogy hasra feküdt a hóban és elkezdett imádkozni olyan
tűzzel, hogy a hó több méter távolságban elolvadt körülötte. Ezt képzeljétek el.
A lámpásról még egy gondolat: Gyerekkoromban tartaléknak volt otthon petróleumlámpa.
Szerintem ti is találkoztatok vele és lehet, hogy néhány helyen még ma is van tartalékban. Én
a 70-es évek elején a vasútnál nagyon sok petróleumlámpát tisztítottam, és töltöttem fel, mert
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a váltójelzők még nem elektromos világításúak voltak, hanem minden este be kellett rakni a
világító eszközt, a petróleumlámpát.
Minden nap meg kellett tisztítani. A lépések a következők:
– tele kellett tölteni, hogy másnap reggelig tudjon világítani,
– meg kellett nézni a lámpabél állapotát, ha szükséges volt, akkor egyenesre le kellett
vágni, vagy ha elfogyott, akkor új belet kellett beletenni,
– a csőkefével pedig az üveget, a cilindert ki kellett takarítani, mert általában be szokott
kormosodni.
Ez a három olyan fő szempont, amit nekünk is szükséges vizsgálni az életünkben, hogy a
mi lámpásunk is ragyogóan világítson, működőképes legyen és legyen benne üzemanyag. Ha
ez a három feltétel nincs meg – olaj, bél és tiszta cilinder –, akkor az a lámpa nem fog
működni, vagy nem tökéletesen fog világítani. Javaslom mindannyiótoknak, hogy szükség
esetén cseréljetek olajat, hogy Isten tüze legyen az életeteken. Halleluja!
Ez volt a pünkösdi tanítás, mert nem akartam még egyszer ugyanazt előhozni, ami a
kisújságban már egyszer le van írva. Így két pünkösdi tanítást kaptatok; egyet írott formában,
a másikat pedig szóban. Azt hiszem, hogy ez is a hasznotokra és épülésetekre volt.
Most pedig úrvacsorát fogunk venni. Megkérem a pásztortársaimat, legyenek ebben a
segítségemre. Az 1Korinthus 11-ből szoktam az Igéket felolvasni, de az Evangéliumokban is
vannak Igék az úrvacsoráról. Az úrvacsora keretében megemlékezünk az Úr Jézus Krisztus
bevégzett munkájáról, a megváltásunkról.
1Korinthus 11,23-26.
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.
Mondjuk együtt: Köszönöm Úr Jézus a megtört testedet, ami által birtokolom a szent
egészséget. És most magamhoz veszem a jelképes testedet, így a gyógyulást veszem
magamhoz. Én a szent egészség vagyok. Ámen.
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.
Mondjuk együtt: Köszönöm Úr Jézus, hogy a Te drága szent véred lüktet az életem felett,
és mindenkor tisztán tart. Ámen.
26. Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e pohárt, az Úrnak halálát
hirdessétek, amíg eljövend.
És mi tudjuk, hogy az Úr Jézus halála nem volt hiábavaló, mert megszerezte számunkra a
teljes körű megváltást. Halleluja!
A múlt héten elimádkoztuk ezt a kis imát, amit elküldtem e-mailben is, hogy tudjátok
sokszorosítani, de az Úr adott hozzá még kiegészítést. Ezt elimádkozzuk együtt, mert amikor
a tünetek felütik a fejüket, akkor a füstös is elkezdi szőnyegbombázni a gondolatok területét,
hogy ez a bajod, az a bajod, itt a véged és sorolhatnám. Ilyenkor a következőt kell mondani:
Ördög, én egy szavadat sem hiszem, mert minden szavad hazugság. Amit hiszek, az a Biblia.
Ott meg van írva, és keresd meg, – és keresd meg, hogy neked akkor mi az aktuális Ige a
helyzetedre.
A következő megvallást mondjuk el együtt: Ördög, bármit is súgsz a fülembe, az mind
hazugság. Én vagyok a gyógyult, mert én az Igének hiszek és a szerint a kereszten megváltást
nyertem minden betegség alól. A házamban nincs rebellis felépítmény. Ámen.
Ezt az utolsó részt elmagyarázom. Szó lesz róla az összefoglalóban is. A múlt héten az
elöljárónk összefoglalta a rák jellemzőit, a lényegét, a működését. Igazából a mi házunkban,
az emberi testünkben a füstös képű egy másik házat próbál felépíteni, miközben rombolja az
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edényünket. Ez a hit kijelentés, hogy „a házamban nincs rebellis felépítmény” azt jelenti,
hogy mindenféle sejtburjánzástól és daganattól szabad vagyok, mentes vagyok ezektől.
Erről még szólok később. Ugye milyen igazság ez? A világ azt mondja, hogy vannak
öröklött betegségek, de ennek nincs bibliai alapja. Mi az Írásokból tudjuk, hogy nekünk az
örökségünk a szent egészség. Halleluja! Aki a kézrátétel áldásában kíván részt venni, azt
megkérjük, fáradjon ki a gyógyító sorba.
Összefoglalót készítettem a budapesti tanításból, ami 06. 01.-én hangzott el. A címe, hogy
„Sok hang van kint a világban”. A vezérfonala a tanításnak a Jakab levele volt, miszerint az
ördögnek ellent kell állni, és az futva elmenekül. Mert Jézus nevére elmenekül.
Ezt hallottuk a pesti alkalmakon is, hogy amikor a sötétség oldaláról származó UFO-k
megjelennek, Jézus nevét kell segítségül hívni, és eltűnnek. Tegnap egy érdekes dolgot
hallottunk. Nem tudom, hogyan emlékeztek vissza, hogy jött egy UFO, és egyenesen a
vulkánba szállt bele? – Igen.
Kitalálhatjuk, hogy ez melyik fajta, mert kétféle UFÓ-ról beszélhetünk. A mennyei
szekerekről, a tüzes szekerekről, amivel az angyalok jönnek, és a sötétség oldaláról származó
azonosítatlan járművek. Ezek az UFÓ-k. Amikor egyenesen beleszállt a vulkánba, mit
gondolsz, hova tartott? A föld gyomrába. A tüzes kemencébe. A vulkánban nagyon sok
démon van. A pokol kapuja, ha belegondolunk.
A rák okai, ásványi anyagok hiánya, a sötétség munkálkodása. Szintén a sötétség
munkálkodása az, hogy a mi házunkban egy másik házat akar felépíteni, és ezzel rombolja az
eredeti teremtést.
A sejtek között van egy információátadás, egy kommunikáció az idegpályákon keresztül.
Az ördög ezt szeretné megzavarni, vagy ezt szándékozik megzavarni, és téves jeleket bevinni
ebbe az információáramlásba, hogy a sejtek ne úgy növekedjenek, ahogy ez elrendeltetett,
hanem hogy túlszaporodjanak és ehhez hasonló.
Természetesen van megoldás. A szolgálók közül van egy, aki konkrétan úgy imádkozik,
hogy elátkozza az ördög házát abban a testben. Ami el van átkozva, az gyökerestől úgy
tekinthető, hogy ki van tépve, ki van száradva, az nem létezik. Ahogy Jézus a fügefával tett,
úgy kell elbánni ezzel az idegen házzal, rebellis felépítménnyel is.
A nyomelemeket pótolni kell, ellenállni az ördögnek, ahogy az Ige mondja, és utasítani az
RNS információs rendszert, hogy csak helyes üzenetet továbbíthat a sejtjeinknek. Azt is
megfigyelték, hogy ahol nincsenek orvosok és nincs elektromosság, ott nincs rák. Egy érdekes
összefüggés.
A kemoterápia csupán 3%-ban gyógyít. A gyógyszerek közül az antibiotikum az egyedüli,
ami hatékony. Minden más gyógyszer a tünetet igyekszik elnyomni. Ez olyan, mikor az
autóban a műszerfalon kigyullad egy lámpa, akkor te nem a szerelőhöz mégy, hanem a lámpát
kicsavarod. Attól még az a hiba fönnáll, csak nem látod, mert kicsavartad a kis égőt.
A gyógyszereknek sajnos vannak mellékhatásai, és azt állítják, hogy az Alzheimer kór is
ennek köszönhető. Nekünk az Igének kell alávetni magunkat, mert az Ige gyógyít, és Krisztus
élete árad az Igéből. A gabonában van egy káros anyag, a glutén. Nem a koleszterinnel van
baj – mert az egy jelzőrendszer a műszerfalon –, hanem a gluténnel. Állítólag a kukoricaliszt
nagyon jó, mert a Mexikóiaknak nem volt más, csak kukoricalisztjük, és ilyen problémáik
nem jöttek elő.
A reumát egy parazita okozza, de Jézus nevében az is elpusztítható. Visszatérve a
figyelmeztető rendszerre; ha megjelenik egy tünet, az elme felhívja a figyelmet, hogy fel kell
venni a harcot valamivel. Meg kell dorgálni, el kell parancsolni és Jézus nevét segítségül kell
hívni.
Az angyalokat két nagy csoportra tudjuk osztani, a bukott angyalok a sötétség oldaláról, és
a szent angyalok, akik értünk vannak, mellettünk munkálkodnak, és őket igénybe kell
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vennünk, ki kell rendelni őket munkára. A szavainkkal tudjuk megtenni. A hadseregben is
naponta, reggelente ki szokták hirdetni a napi parancsot, és ezt szóban tették.
Amikor a bukott angyalok testet öltve bejöttek a földre Noé előtt, majd Noé után is. És
kapcsolatba léptek a földi asszonyokkal, amiből egy génmanipuláció jött létre. Ennek az volt a
célja, hogy a Jézusi vérvonalat tönkretegyék. Tudjátok milyen közel állt ez a dolog a
tönkretételhez? Nézzük meg, hogy Noé hány tiszta embert tudott bevinni a bárkába? Nyolcat.
Ez nem nagy szám.
Isten Izrael népét arra hívta el, hogy a szent földről, – mert általában azon a környéken
voltak ezek az óriások – takarítsa ki őket. De nemcsak őket, hanem még az állataikat is, mert
azok is fertőzöttek voltak.
Nagyon fontos, hogy miként gondolkodunk. Igei módon, vagy világi módon? Ugyanis a
gondolkodásunk meghatározza, hogy mi jut be a szívbe, és mi terem ott. Erzsébet egy korábbi
tanítása alapján szóltunk arról is, hogy az elme egy kétirányú szűrő. Tehát megszűri, hogy mi
menjen le a szívbe, de amikor ki kellene árasztani a hitet, akkor az a szűrő, ha rossz irányba
gondolkodunk – hitetlenség, és kételkedés –, akkor az blokkolja az isteni erő, a kenet
kiáradását.
Ha igei módon gondolkodunk, akkor Isten ereje ki tud áradni, és el tudja végezni a
munkát. A gondolkodásunk határozza meg, hogy mi jut a szívbe. Ezért van olyan eltérő
vélemény az igei gyülekezetekről. Egyik helyen azt mondják, hogy: Á, ott elájulnak az
emberek, vagy hipnotizálják őket. Ez azért van, mert ő elméjük nem engedte le a szívükbe a
teljes igazságot.
A másik pedig azt mondja, hogy én ide jövök a jövő héten is, mert én itt nagyon jól
éreztem magam, és nekem ez kell. A kettő között nagyon nagy a különbség. Ezért vannak
különböző gondolkodású emberek. Nekünk a szívbe épített Igén kell elmélkednünk és a
szívbe épített Igén képesek vagyunk megállni és utána hálát adni Istennek, hogy a válasz már
úton van.
Emlékezzetek arra, amikor Pétert láncokra verték. Másnap ki akarták végezni, de egy
cseppet sem aggodalmaskodott. Imádkozott, nemcsak hogy imádkozott, hanem érte is
imádkoztak és az imára megjött a válasz. Megjöttek a nagy erejű szolgáló angyalok, a
bilincsek lepattantak, az ajtók kinyíltak. Ebben azt is kell látni, hogy az angyaloknak milyen
nagy képességük van.
A hit egyenlő: elköteleződés, és nyugalom. Az elköteleződés azt jelenti, hogy az Ige
vonalán haladok. A nyugalomra egy példát mondok: újjá voltunk már születve, és jöttünk
haza Kaposvárról, akkor még a Wartburggal. A kapui emelkedőn jöttünk lefelé, és szemerkélt
az eső. Nem vizes volt az út, hanem inkább nyálkás.
Ahogy a lejtőn iparkodtam lefelé, előttem megláttam egy autót, és én ráfékeztem. A kocsi
beblokkolt, és mindenfelé csúszkált. A másik oldalon az árokban kötöttünk ki. A kocsi talpon
volt, a másik sávban akkor nem jött senki. Hárman ültünk a kocsiban, de az a nyugalom, ami
ott velünk volt – így utólag visszagondolva is –, döbbenet. Nem voltunk egyedül, az biztos.
Ezt a meghatározást, ezt a gondolatot írjátok a szívetek táblájára, hogy a hit látja a választ.
A szemeinkkel még nem látjuk, de a hit látja a választ.
A róka fiakról írja a Biblia, hogy azok kárt tesznek. Egy kis róka egy kis kár, sok kis róka
nagy kár. Nekünk naponta legalább háromszor hatalmi szóval az ellenség képébe kell
mondani, miben hiszünk. Meg kell neki mondani, hogy te hazug vagy, minden szavad
hazugság ördög, én az Írásoknak hiszek, és én vagyok a gyógyult.
A megvallások területén nemcsak elmondani kell egy imádságot, hanem a hatalmat is
hozzá kell tenni! Ez fontos. Hozzákapcsolni a hatalmat. Egy határozottságot. Nem tudom más
szavakkal mondani, de hiszem, hogy értitek.
A megvallás pedig hasonlít egy puskához, egy golyó kilövéséhez. A régi puskából egy
töltényt tudtak kilőni, utána tölteni kellett. Ma vannak gépfegyverek. Melyik hatékonyabb az
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ellenséggel szemben? Amelyik folyamatosan tudja a sorozatot lőni. A megvallásunk területén
is eredményesebb, ha minél többet, minél sűrűbben, minél gyakrabban mondjuk a
megvallásokat. Persze az Ige vonalában.
Ami nem igei, az megnyit egy ajtót. A sötétség erejét hozza magával. Ha valaki olyan
tevékenységet folytat, ami nem igei, az könnyen rosszul sülhet el. Vannak külső hangok és
vannak belső hangok. A külső hangok a füstöstől származnak, a füstös képű előtt be kell zárni
az ajtót, a hangok előtt is.
Nekünk a belső hangra kell figyelni, a szellemünkre, ahol a Szent Szellem lakik és
elvegyült a szellemünkkel, és ki kell magunkat képezni arra, hogy ezt a belső hangot
meghalljuk, és mind tisztábban halljuk.
Ne felejtsétek el, hogy az Úr gondot visel rólunk, ha hozzáfordulunk. Istennek kell adni
egy felhatalmazást az imáinkban, hogy beléphessen a helyzeteinkbe, és beléphessen az
életünkbe. Halleluja!
Még egy gondolatot hozzáfűznék, amit az Úrtól hallottam. A családtagjainkat,
gyermekeinket, nem szabad túlságosan tehermentesíteni, hogy mindent te csinálj meg
helyettük. Mert a mérleg felborul. Természetesen jó, ha segítünk másoknak a családban, vagy
családon kívül, de meg kell lennie az egyensúlynak. Ugyanis ha egy családtagot, egy
gyermeket túlságosan mentesít valaki a feladatok alól, akkor „izomsorvadásos” lesz, rosszat
teszünk vele.
Látom, bólogattok. A megfelelő egyensúlyt meg kell találni ebben is, mert kárt okozunk
akár a gyermekeinknek, vagy a szeretteinknek, ha nem bízunk rájuk feladatokat. Hazajön a
munkából és azt mondjuk: jaj, te már semmit ne csinálj, te csak ülj le, pihenjél, majd én
főzök, mosok, takarítok, boltba futok, és mindent megcsinálok. Ezzel kárt okozunk nekik.
Érthető, hogy mit szeretne az Úr átadni üzenetképpen?
Elfelejtettem mondani, hogy a hét közben volt szívre gyógyító kenet, és most az áll alatt,
szerintem nyirokmirigyben volt gyógyító kenet, és nyakizom területén. Hisszük, hogy a kenet
továbbra is árad bennetek, és munkálja a szabadulást bennetek, és bennünk is Ámen.
Halleluja! Naponta éld át a pünkösdi erőt!

*A barna színnel jelzett részek más fordításból származnak.
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