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ISTEN ÉRINTÉSE – 11. Visszaélés a kenettel 
Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

Ságvár, 2014. 08. 11. 
 

Köszönjük drága mennyei Atyám az Úr Jézus Krisztus szent nevében, hogy a mai napon 
összejöhettünk a Te dicsőségedre, hogy hirdessük az Igét, hirdessük az örömhírt, és az 
igazság megismerése szabaddá tegye a hallgatóságot. Minden dicsőséget Uram neked adunk. 

Köszönjük drága Urunk a drága kiontott szent véredet, a kereszten bevégzett megváltás 
művét. Hálát adunk a menny erőforrásaiért és köszönjük, hogy a mi hatalmunk a harmadik 
égből származik. Hálát adunk Szent Szellem a munkáidért: köszönjük a gyógyulásokat, a 
szabadulásokat, az áttöréseket, a Te drága keneted által. Mert a kenet az, ami megtöri az igát. 

Felkiáltunk hozzád Uram, minden szorult helyzetben és köszönjük, hogy Te meghallgatsz 
bennünket és megválaszolod a kérésünket, sőt még a szívünk kívánságait is betöltöd 
dicsőségesen a Jézus Krisztusban. Tied minden dicsőség Uram, mindörökkön örökké. Ámen. 

Köszöntsd a szomszédodat és buzdítsd arra, hogy: Kiálts az Úrhoz! Halleluja, dicsérjük az 
Urat. Köszönjük, hogy itt vagytok.  

Megjelent az augusztusi kis Örömhírmondó újságunk. Az első oldal egy nagyon izgalmas 
téma. A pesti tanításban is találkozhattatok ezzel. A lényege az, hogy itt a földön szerezhetjük 
meg a mennyei rangunkat. Tehát amilyen a bibliai ismeretünk, olyan besorolást és olyan 
jogkört fogunk kapni a mennyben. Ha nem is ilyen trónust, ami itt szerepel a képen, de 
valamilyen jelképpel kellett ezt szimbolizálni.  

Második oldalon van a Hit csúcspontja, a Hit használatban sorozaton belül. Köszönöm az 
Úrnak ezt a gyönyörű képet, mert azt szimbolizálja, hogy a menyasszony, azaz a gyülekezet 
kezében van a hatalom.  

A bűnprobléma következő része itt található a harmadik oldalon. Ebben a témában még 
haladunk, mert igaz, hogy volt róla tanítás, de nem árt ezt ismételni, vagy elővenni, és 
olvasgatni annak, akinek ezzel kapcsolatban több világosságra van szüksége.  

Danny Pollock alkalmán jártunk. Erről egy nagyon rövid kis információt tudtam itt 
közzétenni, és egy képet. A Békeváron pedig egy képes beszámoló található. Most tegnap oda 
szúrtam be azt a két kis videót, ami Kaposváron készült Danny felkenetéséről és a 
pásztorokról, amikor kint voltak a sorban.  

A hátoldalon még van egy kis téma: Világi zajok nélkül. Az Úr elküldött egy tanítást más 
csatornán, és annak az ihletésére született meg az, ami itt található, illetve két bizonyság van a 
végén, hogy milyen jónéven veszik a testvérek a Békevár szolgálatát.  

Szombaton, egy imakonferencián voltunk, szokás szerint tanítás volt az eleje, és az 
imakonferencia néhány mozzanatát írtam föl. Hogy a hitetek megvan, csak ne engedjétek 
beszivárogni a hitetlenséget, a kételkedést. Amikor valamiért imádkozunk, onnantól kezdve 
az ima végeredményére kell fókuszálni, és nem elővenni a tükröt. Tehát az Ige, ahogy 
mondja, nem a láthatókra kell tekinteni, hanem az Igére.  

Erzsébet is mondta, hogy az ima, ahogy elkezdődött – a nyelvek imája –, hamarosan jött 
egy örömkenet. Ami azt jelenti, hogy egy áttörés történt, egy megválaszolás. Egyébként is a 
Biblia mondja, hogy az Úr öröme a mi erősségünk.  

A legvégén hangzott el, de ezt vasárnap is hallottuk, hogy a Benny Hinn televíziós 
szolgálatába keresztény orvosokat hívnak és most a kókuszvajról, illetve a kókuszolajról és a 
kókuszzsírról beszéltek. Ez érkarbantartó. Tehát akinek már az emlékezőtehetsége 
alábbhagyott, naponta három kanál kókuszzsír, vagy olaj, vagy vaj.– attól függ, hogy milyen a 
hőmérséklet, mert a halmazállapota így változik – ajánlott, és kitisztulnak az erek, és az 
emlékezet visszatér.  

Egyébként is az emlékezet az a lélek területén van, mert láthatjuk a gazdag és a szegény 
ember példázatában, hogy mindenre emlékezett, érzett. Igazából a lélek az agyon keresztül 
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tudja kifejteni magát, és ha ott vannak lerakodások, meszesedések, szűkületek, akkor az 
emlékezet nem jól működik. Ebben segít a kókusz vaj, olaj, vagy zsír.  

Kétféle kókuszzsír létezik, az egyik, amit hidegen sajtolnak, és ez a jó. A másikat pedig 
szárított anyagból préselik, de jobb ez a szűzvaj, vagy szűzzsír. Úgy lehet megismerni a 
szűzkészítményt, hogy egy pici kókusz íze van. Amit már feldolgoznak, sajtolnak melegen, 
ott már eltűnik a kókusz illata, íze, aromája. 

A szellemi dolgokról annyit, hogy a múlt alkalommal is úgy mentem fel Pestre, hogy az 
Úr valakit hozzám küld, aki a kezét teszi rám. Ez által a kenet elvégzi a munkát a testemben. 
Konkrétan egy régi ismerős az alföldről, odajött hozzám. Úgy, szó szerint nem imádkozott, de 
kezét rám tette, megölelt, és a következőt hallottam vissza a barátnőjén keresztül: Ferin egy 
olyan dicsőség volt, olyan öröm volt rajta!  

Ma átmentem a pásztorhoz, vittem a tegnapi tanítást, hogy tudja hallgatni és azt kérdezi: 
Hogy vagy? Mert látszik rajtad, hogy nem az vagy, mint aki a múlt héten. Tehát ez egy 
nagyon jó visszajelzés és megerősítés, hogy valami változás elindult. Nem az vagy, aki össze 
van zuhanva – a megvallásokat folytonosan teszem, és így összeáll egy kép, hogy 
gyakorlatilag kézrátétellel valami történt. Köszönjük az Úrnak, hogy a kenet bennünk van, és 
munkálkodik.  

Folytatjuk az Isten érintése sorozatunkat, a 11. rész következik. A mai tanítás címe: 
Visszaélés a kenettel. 

Lehet, hogy nem annyira szimpatikusan hangzik ez a cím, de ezzel a területtel is 
szükséges foglalkoznunk. Sajnos azt tapasztalni, hogy Isten egyes nagy emberei olykor súlyos 
árat fizetnek azért, hogy engedelmesek az elhívásuk betöltéséért.  

Az életükben gyakran előfordult az, hogy nem maradt idejük a gyermeknevelésre, vagy 
pedig tönkrement a házasságuk, mert nem figyeltek arra, hogy az esküvőkor egész életre 
lefektetett alapokra, tartós kapcsolatot építsenek. Miért buknak el egyes nagy szolgálók?  

Ha csak Saulra, Dávidra és Sámson életére tekintünk, akkor az Ő életük rámutat a 
romlásra. Most nincs idő ezekben különösebben elmélyedni, de Sámsonról fogunk tanulni 
még ennek a sorozatnak a kapcsán. Ő elárulta a kenet titkát, a kulcsát és az asszony, akit a 
karjaiba fogadott, gyakorlatilag átjátszotta őt az ellenség kezébe.  

Az ellenség három támadási pontját fogjuk ma megvizsgálni, mert az ellenség igyekszik a 
szolgálatot megakadályozni, illetve azt elérni, hogy a keresztény egy erőtlen bizonyságtevő 
legyen. Ne tudjon erővel és hatalommal bizonyságot tenni az Úr csodáiról, és munkáiról. 
Olvassuk az Igét. Teljesen véletlen egybeesés, hogy a múlt héten is felolvastuk ezt az Igét és 
most ránk köszön a tanításban is. 

1János 2,15-17. 
15. Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki szereti a 

világot, nincs meg abban az Atya szeretete.  
16. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az 

élet kérkedése, nem az Atyától van, hanem a világtól. 
17. A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is; de aki az Isten akaratát cselekszi, az 

megmarad örökké. Ámen. 
Világosan kimondja az Ige, hogy a világi dolgokat ne szeressük, mert abban az Atya nem 

gyönyörködik. Nekünk újjászületett hívőknek az Igén kell utaznunk, az Igét kell forgatni a 
szívünkben, az elménkben, és ahogy a kis újság címoldalán is olvashatjátok, az itt megszerzett 
bibliai ismeret határozza meg a mennyei rangunkat. A mennyben késő lesz azon sopánkodni, 
hogy elvesztegettük az időt, elfecséreltük az időnket hiábavalóságokra, mert a világi dolgokon 
a szellemi állapotunk nem tud növekedni. Erről van szó. Három csapdát fogok említeni: Az 
egyik a test kívánsága, a másik az élet kevélysége, a harmadik a szemek kívánsága.  

1. csapda: A test kívánsága 
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Tapasztalni az életben, hogy a pénz túlzott imádata kenetvesztést eredményezhet. 
Helytelen, ha egy szolgálót a pénz motivál. Ha a pénz felé billen a motiváció, mert ez a 
kereszt megcsúfolása. Az igazi értékek a szellemi dolgok. Az újjászületés, az üdvösség, az 
örökélet, a gyógyulás megszerzése és megtartása, a szabadulások, szükségek betöltése. Az 
áldások teljessége – mondhatnánk gyűjtőnéven. 

Tisztán kell látni azt, hogy a pénz követi a szolgálatot, és nem fordítva működik a dolog. 
Természetesen Isten egy szolgálót megáldhat, és ez jó dolog, és el kell, hogy fogadja, de az a 
helytelen, ha a pénzt helyezi előtérbe. Ha van pénz, megyek szolgálni, ha nem fizettek, nincs 
a perselyben semmi, akkor nem megyek. Egyébként is bibliai alapelv, hogyha egy szolgálat 
betölti az emberek szükségét, akkor ők is fognak gondoskodni a pásztor szükségéről, mert 
Isten a szívükre helyezi.  

Vannak kisiklások a keresztény életben és a szolgálatban is. Például, ha egy szolgálót 
kimondottan az foglalkoztat, hogy az Ő könyvei mennyire fogynak, akkor az egy rossz irány. 
Egy rossz hozzáállás. Gyakorlatilag ezzel a hozzáállással áruba bocsátja a kenetet. Van, aki 
előre lefixálja, hogy mennyi tiszteletdíjat fog kérni, mennyi útiköltségre tart igényt, és majd 
csak utána vállalja el a szolgálatot. Utána áll ki a pulpitushoz prédikálni.  

Ugye ezt nem tapasztaljuk sehol sem a mi köreinkben, mert ha egy vendégszolgáló jött, 
soha nem így állt a kérdéshez. Ha evangélista érkezett, szintén nem így állt a kérdéshez. És 
amikor az a bizonyos tanító járt itt a Balaton környékén elég sokat, egy évtizeddel ezelőtt, 
akkor az ő szájából hallottam, hogy ő olyan gyülekezetbe is elmegy, ahol nem tudják 
finanszírozni a szolgálatát. De neki kötelessége az Igét elvinni és prédikálni nekik is, mert az 
ő szükségét akkor Isten egy másik csatornán fogja betölteni.  

Vannak olyan kisiklások, amikor egyes prédikátorok a szolgálatukat mások hibáira építik. 
Tehát arról szónokolnak, hogy egyik gyülekezet, másik gyülekezet, harmadik gyülekezet hol 
véti el, vagy mit tanít rosszul. Ez nem jól jön le és ez nem kedves a hallgatóságnak. A 
kritizálás. Egyes túlkapások miatt, természetesen nem szabad általánosítani és mindenkit 
szélhámosnak tartani a szolgálók közül.  

1Timótheus 5,17-18. 
17. A szolgálatukat jól betöltő presbiterek kétszeres megbecsülésre legyenek méltók, 

főképpen akik az igehirdetésben és tanításban fáradoznak. 
18. Mert azt mondja az Írás: A nyomtató ökörnek ne kösd be a száját; és Méltó a 

munkás a maga jutalmára. Ámen. 
A presbiterek alatt a görög a vezetőket érti, a gyülekezet élén állókat. A méltó pedig azt 

jelenti, hogy megérdemli a bérét. A tisztesség szó jelentése a görögben: megbecsülés, és 
fizetség azoknak, akik keményen dolgoznak. Akik forgolódnak az élen. Akik vezetik a 
szolgálatot, vezetik a munkát – ez értendő alatta.  

Az igehirdetők kétszeres tisztességet érdemelnek, mondja a Biblia. Vannak pazarló 
szolgálatok. Akik óriási levelezést folytatnak, és a levelezésük nem az üdvösség üzenetéről 
szól, hanem például arról, hogy most rossz évünk volt és ahhoz, hogy el tudjuk végezni a 
terveinket, ennyi és ennyi támogatásra van szükség. Ezek segélykérő levek, amelyek nem a 
szellem indíttatásából születnek.  

Aztán vannak olyanok, akik igyekeznek mindent áruba bocsátani. A szent olajt, a szent 
vizet, és ami csak létezik. Hogy Krisztus testét megkopasszák. A bibliai rend a 
következőképpen szól: a tized a helyi gyülekezeté, és ők támogatják a vendéget, az 
evangélistát, akit éppen meghívnak szolgálatra.  

Sajnos helyenként felüti a fejét a versengés a szolgálatban. Ki a nagyobb, kinek van több 
báránya, ki az idősebb az Úrban? E helyett az elveszettekre kellene fókuszálni, mert bizony 
mindenki környezetében bőven akad olyan, aki még nem fogadta be az Úr Jézus Krisztust a 
szívébe. A versengésnek az a hátránya, hogy az ebben levő szolgálók túl akarják egymást 
licitálni. Előfordul olyan a harmadik világban, a fekete kontinensen, hogy a TV-ben, az ő 
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szolgálata jól mutasson, fizet egy dollárt azoknak, akik eljönnek a felvételre. Persze hogy így 
lehet százezres tömeget is toborozni. Kérdés, hogy milyen szívvel jönnek és mi lesz a 
végeredménye, hogy valóban befogadják az Urat, vagy csak az egy dollárért jönnek el. 

Léteznek olyan háttérszervezők, akik azt mondják, hogy ilyen összegért, mi tudunk 
százezres tömeget is biztosítani. Ez nem az Úr munkája. Ez megint a versengés, hogy a TV-
ben az a szolgálat jól mutasson.  

Vannak, akik címlistákat vásárolnak, de mindezek temérdek pénzt igényelnek és ez mind 
a hústest irányából származik. Egyes szolgálók szellemi féltékenységből a pulpitusról lövik 
egymást. Egyik az egyik gyülekezetben kiabál kígyót, békát a másikra és fordítva. Ez megint 
nem a gyülekezet épülését szolgálja.  

Ennek az lesz a következménye, hogyha éppen TV-s szolgálatról van szó, akkor 
lecsökken a nézettség, mert senki nem kíváncsi a köpködésre, vagy ha helyi gyülekezetről van 
szó, átlagos gyülekezetről van szó, ott a látogatottság fog lecsappanni. Utána pedig annak a 
szolgálatnak meg kell küzdeni úgymond a támogatásért, mert a kisebb létszám kisebb 
adományt fog produkálni. Ez egyértelmű.  

Lukács 16,11. 
11. Ha azért a hamis mammonon hűek nem voltatok, ki bízná reátok az igazi 

kincset? Halleluja! 
Még mindig a test kívánságainál vagyunk. A mammon szó arámi eredetű és a jelentése 

vagyon, érték. Magyarul azt jelenti, ha Isten nem bízhat meg bennünk a világi hatalmat és a 
világi dicsőséget képviselő pénz területén, akkor hogyan bízhatná ránk az igazi kincset, ami 
nem más, mint a kenet.  

A világi emberek szemében a pénz jelenti a hatalmat. A pénz jelenti a dicsőséget. 
Mekkora házat tudnak építeni, vagy venni, mekkora autókat tudnak vásárolni, tehát a pénz 
körül forog az életük.  

De az igazi kincs a kenet. Hogyha nem vagyunk becsületesek a pénz területén, akkor Isten 
hogyan tudná ránk bízni a mennyei kincset? Ez a kérdés van itt feltéve. Említettem már 
korábban, hogy amikor építkezés volt a konferenciaközpontunkban elment az elöljárónk a 
tüzépre téglát vásárolni. Amikor meghozták a megvett anyagot kiderült, hogy egy darabbal 
több volt a tégla. Azt az egy darabot ő visszavitte. Mert neki fontos, hogy a kenetet el ne 
veszítse.  

A tüzépen biztos, hogy nem hiányzott, mert ott le tudják írni, hogy törik. De az elöljárónk 
visszavitte és meglepődve fogadták, hogy egy darab téglát visszahozott. Mert általában ezt 
nem teszik az emberek. Így lehet hűnek lenni a pénzen, mert a téglának is van egy ára. Így tud 
Isten nagyobb kenetet ránk bízni. Nem csoda, hogy Isten ereje nem jelenik meg úgy ma a 
Krisztus testében, mint annak idején – az Apostolok cselekedeteiben, ahogy olvashatjuk –, 
mert sok keresztény sem hű a pénz dolgában.  

A globális Egyház folyamatosan kifogásokat keres a visszacsúszott, elvilágiasodott, és 
kompromisszumokkal teli szolgálatára. Ennek a következménye az, hogy az egyházi 
feladatokat és a fegyelmezési feladatokat a világ végzi. A világ vette át. Ezzel odajutott az 
egyház, hogy a világ utasítja rendre a keresztényeket, holott ennek pont fordítva kellene lenni. 
Vagyis a bibliai elveknek kellene érvényesülni a világi vezetők által meghozott törvényekben. 

Ez a világi irányítás súlyos vádirat Krisztus teste ellen. Nem régen hallottatok arról, hogy 
a Szent Szellemet sem lehet pénzért megvenni. Ugyanígy a kenetet sem adják pénzért. 

Viszont vannak jómódú emberek, akik igyekeznek a befolyásuk alá vonni a pásztorokat, a 
szolgálókat az adományaikkal. Ezek vérszopó piócaként tapadnak rá a szolgálókra. Ők az 
ellenség ügynökei egyébként. A szolgálók fölé akarnak kerülni és elismerést, díszhelyet 
követelnek maguknak. Amit adnak, azt nem önzetlenül adják. Tehát valamit elvárnak érte.  

Júdás 1,16.  
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16. Ezek zúgolódók, panaszkodók, a maguk kívánságai szerint járók; szájuk 
kevélységet szól, haszonlesésből személyimádók. 

Ez a haszonlesés nagyon ideillő szó. Ugye? Ezt most mutatta az Úr, miután megírtam a 
tanítást. Vannak problémás csoportok. Az egyik ilyen, a testies mentalitású diakónusi testület. 
Ilyen nincs az egyházunkban. Egyébként is, ha lenne, akkor azért újjászületett keresztények 
lennének azok, akik a Szellemtől hallanak.  

De a hagyományos egyházakban a presbiterek, diakónusok egy része nincs újjászületve, 
vagy a túlnyomórésze nincs újjászületve. Akkor hogyan halljanak az Úrtól? Hogyan várnák el 
az emberek, hogy halljanak az Úrtól, és az Ő akaratát vigyék végig? Egy újjá nem született 
vezetőség sokban akadályozhatja a helyi pásztort.  

Például ezek a diakónusok olyan pici dolgon vitatkozhatnak, hogy egyrétegű vagy 
kétrétegű WC-papírt vásároljanak a mosdóba. A saját tiszteletdíjukkal teljesen elégedettek, 
viszont a pásztort igyekeznek alázatban, és szegénységben tartani.  

Vannak további problémás területek. Előfordul sajnos olyan is Krisztus testében, hogyha 
meghív az egyik gyülekezet egy vendéget, akkor a másikban már nem prédikálhat, mert a két 
pásztor ki nem állhatja egymást. Szörnyű dolgok ezek. Ugye? Tehát a vendégpásztornak, az 
utazószolgálatnak fontos, hogy valami diplomáciai érzéke legyen, és megfontoltan kezelje 
ezeket a dolgokat.  

Másoknak karrierista hozzáállása van. A sikerért képesek az elveiket is feladni és 
kompromisszumot kötni akár a világgal is. Az idézőjelbe tett barátságok egyetlen motívuma, 
hogy milyen előny származik a másikkal való kapcsolatból? Hogyha az illető már nem hozza 
a kívánt eredményt, akkor leváltják, eldobják, kikerülik. A tetőpont az, amikor egy szolgáló 
kisodródik az útról, és mások életét, illetve szolgálatát is tönkreteheti ezzel.  

Féltékenység. A Biblia elején ott van a Káin- és Ábel szindróma. Ami újra és újra felüti a 
fejét a szolgálók között. Némelyek ugyanis nem tudják elfogadni, hogy Isten egyeseket 
jobban használ, mint másokat, vagy netán látványosabban. Inkább ez a szó a jobb. Inkább 
látványosabban használ, mint másokat.  

Ezért minden eszközzel igyekeznek elpusztítani a másik szolgálatát. Nem csoda, hogy 
gyenge az egyház. A kenetet nagyítóval kell keresni ezeken a helyeken. Danny nagyon jó 
véleménnyel utazott haza, mert itt van kenet, itt a Szent Szellem jelen van és munkálkodik. 
Ezért nem szabad megtűrni a pásztoroknak sem, és a vezetőségnek sem semmi olyant, ami 
szakadást, viszályt szítana, ami a szeretetet megölné, mert akkor a kenet is elpárolog.  

De értitek ugye, hogy meg kell csípni az elején azt, ami rendbontás? Senki nem kapott 
elhívást a keresztények közül arra, hogy a globális Egyház házőrző kutyájaként az 
Evangélium védelme érdekében harapdálja a másik keresztényt. Mert ebben az esetben csak 
ürügy az Evangélium védelme. Smith Wigglesworth elve az volt, hogy vissza kell térni az 
eredetihez, hogy Isten ereje ismét meg tudjon nyilvánulni.  

2. csapda: Az élet kevélysége 
Példabeszédek 13,10. 
10. Csak háborúság lesz a kevélységből azoknál pedig, akik a tanácsot beveszik, 

bölcsesség van.  
A kevélység gyümölcse egy viszálykodás, egy háborúság, aminek a következménye 

könnyen szakadás lehet. A következő Ige: 
Példabeszédek 16,18. 
18. A pusztulás előtt kevélység jár, és a bukás előtt felfuvalkodott szellem.  
Itt meglátjuk annak az ismertetőjét, aminek a következménye a bukás. Láthatjuk, mi a 

bukás ismertető jele. Ha valakin látjuk azt, hogy kevélység, vagy felfuvalkodottság uralja, 
akkor lehet gyanítani, hogy ennek a vége bukás lesz, ha nem igazítja magát helyre.  

Egy pásztor írt egy levelet Pestre. 5-6 éve nem látták pásztorkonferencián, és ebből 
kifolyólag nincs az igazolványa sem megújítva. Tehát, írt egy levelet, hogy ő azt hallotta 
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Istentől, hogy azon a településen, ahol már van egy helyi gyülekezet, ott ő egy másik napon 
tartson alkalmat. Ugyanazon a helyen, a Művelődési Házban és őt akarják a bárányok. Ennek 
milyen illata van? Finoman szólva, nem kedves illat. És meg is kapta a választ, hogy nem.  

Ez most pont olyan – hogy a példa jobban érthető legyen –, hogy itt Ságváron működik 
egy gyülekezet. Ha valamelyik környékbeli pásztornak nem jól menne a szolgálat, azt 
mondaná, hogy átteszem a székhelyem én is Ságvárra, és egy másik napon tartom az alkalmat, 
vagy ugyanitt, vagy a Művelődési Házban. Ennek a következménye épülés, vagy megosztás 
lesz? Valószínű, hogy a megosztás. Ez nem Krisztus testének az épülését szolgálja.  

A szolgálatban néha vannak megpróbáltatások. Az egyik szolgálót ez edzetté teszi, a 
másik pedig elkeseredik, és akár egy ronccsá is válhat.  

– Ez az elkeseredés a kevélység egy sajátos formája. Akik a nehézségek ellenére célba 
értek, közülük jó néhányan igyekeznek magukat a világi javakkal vigasztalni és kárpótolni, 
ami megint nem helyes.  

Ma sok olyan irányelvet kaptok, hogy melyik a nem jó út. 
 – Mások arra kevélyek, hogy ők milyen alázatosak. A következő csoport pedig a 

gyülekezet nagyságától van felfuvalkodva. Hogy nekem 80 vagy 150 fős gyülekezetem van.  
– A harmadik csoport pedig a képzettségétől van felfuvalkodva, hogy neki a neve előtt 

van még valami. A felfuvalkodottság a görög szerint tudjátok, mit jelent? Magas hely. Tehát 
saját magát fölemeli egy magas helyre. Egy olyan helyre, ami őt nem illeti meg. A magyar 
szólás-mondás azt mondja, hogy fenn hordja az orrát. Ez sok mindent kifejez.  

Vannak olyan szolgálatok, akik testőröket tartanak, mert számukra semmit nem jelent a 
Zsoltár 23, vagy a Zsoltár 91 védelme. Ez is hústest és nem a Szellem vezetése. Nem szabad 
megengedni sem a kevélységet, sem a felfuvalkodottságot, mert ezek mind elvakítják az 
embert.  

Filippi 2,5. 
5. Annakokáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is. 
Úgy fogalmaznám ezt érthetőbben, hogy a krisztusi gondolkodásmód, a krisztusi indulat 

legyen bennünk, mert akkor nincs bennünk kevélység és felfuvalkodottság. A kevélység 
lényege, hogy az ember saját érdemének tulajdonítja azt, amit Isten rajta keresztül elvégez. 
Mostanában lehet, hogy nem hangsúlyoztam, hogy nem a pásztor gyógyít, hanem a pásztor 
csak egy eszköz az Úr kezében, amikor imádkozik a gyógyító sorban azért, aki áldást kér. 

Itt van Lajos dicsőséges egészséges állapota. Két és fél hónapja itt van közöttünk és az 
epilepsziának a két és fél hónap alatt nyoma sincs Isten kegyelméből. Hűséges is, 
természetesen. Ez is egy fontos dolog, mert Isten megáldja a hűséget, de a dicsőséget én nem 
veszem magamra. Ha valaki még új bárány és eltéveszti a dolgokat, és a pásztornak igyekszik 
megköszönni a gyógyulást, akkor továbbítom az Úrhoz, mert ez nem engem illet. A dicsőség 
mindég az Úré.  

Vagy, ha te imádkozol valakiért, akkor ugyanígy, a dicsőséget tovább tudod adni. Vannak, 
akik nem akarják belátni azt, hogy a dicsőség nem az övék és megpróbálják a dicsőséget 
maguknak learatni. Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy mindenért Jézusnak kell adni 
a dicsőséget.  

Mint korábban is hallottátok már, hogy nem érinthető a pénz területe, a dicsőség területe, 
mert ez visszaüt. Lucifer bukását is a kevélység okozta. Meg tudjátok nézni az Ésaiás 14,13-
ban. Egy magas helyre akarta ő is fölhelyezni magát. A csillagok fölé, Isten trónja fölé. Ennek 
a szellemiségnek még ma is van kihatása. Ez a kevélység és a felfuvalkodottság.  

3. csapda: A szemek kívánsága 
Példabeszédek 6,24-26. 
24. Hogy a gonosz asszonytól téged megőrizzenek, az idegen asszony nyelvének 

hízelkedésétől.  
25. Ne kívánd az ő szépségét szívedben, és meg ne fogjon téged szemöldökeivel; 
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26. Mert a parázna asszony miatt jut az ember egy darab kenyérre, és más férfi 
felesége drága életet vadász!  

A szemek kívánsága nagyon sok mindenre kiterjeszthető, nagyon sok minden 
idesorolható. Az 1Mózes 3,6-ban van az első olyan eset, amiről felfedeztem, hogy a szemek 
kívánsága. Amikor Éva szemet vetett a tiltott fa gyümölcsére. A szemek kívánsága volt ez.  

1Mózes 3,6. 
6. És látá azt asszony, hogy jó az a fa eledelre, s hogy kedves a szemnek, és kívánatos 

az a fa a bölcsességért: szakaszta azért annak gyümölcséből, és evett, és adott vele levő 
férjének is, és az is evett.  

A szemei megkívánták. A kisgyerekeknek szokták mondani azt, amikor még kér enni, és 
nem bírja megenni, hogy: – Nagyobb a szemed, mint a szád! A házasságos könyvben van egy 
példa. Most nem néztem utána, nem emlékszem pontosan, hogy ki volt az, aki meglátott egy 
fürdőző asszonyt és utána megszerezte magának. A szemek kívánsága.  

A házasságok szétszakadása tönkreteheti a szolgálatot. Sok nagy szolgáló elbukott vagy a 
házasságtörés területén, vagy szexuális perverzióban. Tény, hogy mindannyiinknak vannak 
gyenge pontjai. De amikor jön a kísértés, akkor tudni kell, hogy annak három fázisa van:  

1. kísértés,  
2. fontolgatás,  
3. megcselekvés.  
De a fontolgatásnál, a második lépcsőnél még van lehetőség visszalépni, kiugrani. 

Természetesen nem biztosíték az, hogy valaki Isten felkentje. Ő is beleeshet az ellenség 
tőrébe. Ennek elkerülése érdekében, szilárd alapokat kell lefektetni mindenkinek a maga 
életében.  

Az 1Mózes 2,18-ban az található, hogy Isten megállapítja, hogy nem jó egyedül lenni az 
embernek, ezért alkotott egy társat, egy nőt az ember mellé. Vagyis a férfi mellé egy segítőt, 
hogy mindig mellette álljon. Egy biztos, hogy a stabil házasságok stabil szolgálatot 
eredményeznek. Tudatosan építeni kell a házasságban az erős kapcsolatot, és nem szabad csak 
úgy magára hagyni, hogy ami történik, az majd úgy lesz. Hogy a dolgok spontán történjenek. 
Az nem helyes.  

Tudatosan építeni kell, erősíteni kell a kapcsolatot. Akik boldogtalan házasságban 
küszködnek, azok gyakorlatilag az esküvő pillanatában elvétették az első lépést. Minden 
befektetést megér, hogy a házastársad legyen a legjobb barátod. Amit a párodtól megkaphatsz, 
azt senki más nem tudná neked megadni.  

A házasság területén mostanság úgy tűnik, hogy kivesző félben van az elkötelezettség. 
Mert inkább kapcsolatban élnek sokan, mint hogy kimondják a boldogító igent, hogy Isten 
harmadik félként belépjen a házassági kapcsolatokba. A mai világban, amikor a legkisebb 
nehézség felüti a fejét, elválnak az emberek és kijelentik, hogy ez nem jött össze. De ez nem 
helyes.  

Zsidó 13,4. 
4. Tiszteletre méltó minden tekintetben a házasság, a házaságy pedig legyen 

szeplőtelen; a paráznákat ugyanis és a házasságtörőket megítéli az Isten. Ámen. 
Akkor tisztességes a házasság, ha szeplőtelen a házas ágy. Így is meg lehet fogalmazni. A 

tisztesség szó a görögben azt jelenti, hogy drága, becses, és értékes. Tehát ilyen legyen a 
házasság, ezek a jellemzők uralják.  

Sajnos a korábbi téves nevelések következtében vannak, akik a házaséletet ocsmánynak 
tartják, és nem tudják összeegyeztetni a szellemi élettel. Addig hanyagolják a házaséletet, míg 
egyszer csak azt veszik észre, hogy más foglalta el a helyüket.  

Ebben az esetben nem szabad az ördögöt hibáztatni, mert itt mulasztásról van szó. Teljes 
odaadással viseljetek gondot egymásról. A legszellemibb dolog, egy csokor virág, egy 
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vacsora, akár gyertyafénnyel, vagy egy szenvedélyes éjszaka, és ez jellemezze az egész életre 
elkötelezett és össze is házasodott szeretőket.  

Ennyi volt a mai üzenet. Köszönjük az Úrnak. Hisszük, hogy ez is hasznos volt a 
hallgatóság számára.  

 

A gyógyító kenet jelen van. Kezünket fogjuk rátok tenni, áldást osztunk, és fogadjátok 
nyitott szívvel, fogadjátok be a kenetet, mert a kenet az, ami megtöri az igát.  

Jézus nevében légy egészséges. Szabad vagy. Áradj kenet, áradj kenet és őrizd őt. 
Köszönjük Atyám a Te kegyelmedet a gyermeked felett. Hálát adunk, hogy nyitott ajtók és 
kapuk lehetőségét, amit Te elkészítettél a számára. Köszönjük Uram a megfelelő szolgálati 
helyek, amit Te kimunkáltál, a Jézus nevében.  

Köszönjük Atyám a te gyermeked életét, hálát adunk Uram a növekedéséért a 
szolgálatában. Köszönjük a szívek megnyitását. Hálát adunk Uram, hogy megsokasítod azt a 
gyülekezeted, és behozod az elveszetteket a Jézus nevében. Mert a sötétség leplét levágjuk a 
szemekről, hogy meglássák a dicsőséges voltodat, az Evangélium világosságát.  

Az egységet, szeretetet és békességet szóljuk a család felett, és a szent oltalmat árasztjuk ki 
az útjaik során a Jézus nevében. A szent vért erősítjük meg felettük a Jézus nevében. 
Köszönjük Atyám a te gyermekeid életét. Az Úr öröme a te erősséged a Jézus nevében. A kenet 
áradjon a testedben és az szabadulást hoz, és áttörést. A Szent Szellem az, aki megújítja a 
testeteket és felügyeli a Jézus nevében. Ámen. 

Egy kis összefoglaló következik a pesti tanításból. 27-én Danny Pollock tanított, a tanítás 
címe: Kiálts az Úrhoz! Egyébként is, ha útra keltek, vagy a családból valaki úton van, a 
Zsoltár 91-est ne felejtsétek elalkalmazni. De az a legjobb, ha minden nap megteszitek. Ha 
valami probléma üti fel a fejét, akkor mindig a mögöttes szellemmel kell foglalkozni, vagy 
szellemekkel.  

Ha figyeltétek, akkor most is úgy imádkoztunk, hogy a viszálykodást, a zavaró dolgokat 
hozó mögöttes szellemi erőket kötjük meg. Rossz ajtókat, ablakokat be kell zárni az ellenség 
előtt. Amelyik az ellenség ajtaja, azt be kell zárni.  

Egyetlen csoda képes felébreszteni az embereket. Úgyhogy imádkozzatok csodáért, hogy 
az emberek meglássák Isten munkáját. Otthon tanulmányozhatjátok a Márk 10-ben a 
Bartimeus történetét, amiről szólt ez a tanítás. Figyeljetek Jézus közelségére. Bartimeus Jézus 
közelségében ült. Ezzel ő olyan helyzetbe hozta magát, hogy Jézus meg tudja gyógyítani, 
mert ott ment el.  

A vérfolyásos asszony esetében mi a helyzet? Neki át kellett magát küzdeni a tömegen, 
hogy Jézus közelségébe kerüljön, és gyógyulást tudjon nyerni. A vérfolyásos asszony hallott 
Jézus felől. Ez reményt és hitet ébresztett a szívében, és ez a hit azt mondta, hogy „menj és 
érintsd meg Jézus ruhája szegélyét és meg fogsz gyógyulni.”  

Csatlakozott a tömeghez ez az asszony. A görög szerint egyfolytában mondogatta 
magában, hogyha megérintem Jézus ruhájának szegélyét, akkor meggyógyulok. Egyik 
utasunk is kérdezte szombaton, hogy fontos hangosan imádkozni az imakönyvet? Megértést 
kapott, mert elmagyaráztuk, hogy igen. Mert különben nem lesz mag belőle. Nem vetődik el. 
Elég félhangosan is, ha olyan a helyzet. De lényeg, hogy hangosan ki kell mondani.  

Ez az asszony is mondogatta, mondogatta, amíg oda nem ért. A hit kétféleképpen 
árasztható ki: vagy a cselekedetek által, vagy a szavaink által. Mert Isten hogy teremtette a 
világot? Kimondta, hogy legyen. Mi, kinek a teremtményei vagyunk? Isten teremtményei 
vagyunk. Tehát ugyanaz a képesség megadatott nekünk is, mint ami a teremtéskor működött, 
hogy a szavakkal irányítsuk az életünket.  

Ez az asszony átfurakodott a tömegen. Lehet, hogy a lábak között kellett neki 
átnyomulnia, de célba ért. Hittel megérintette Jézus köntösét, és elfogadta az erőt, ami kiáradt 
onnan, és az erő meghozta a gyógyulását.  
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Visszatérve Bartimeusra: Amikor hallott arról, hogy Jézus közeledik, akkor elkezdett 
kiáltozni. Mit kiáltozott? Jézus, Dávidnak Fia, könyörülj rajtam. Ez a kijelentés, hogy Jézus 
Dávidnak Fia, két dolgot jelent. Elismeri a királyságot és elismeri Jézus képességét. Én azt 
mondom, hogy ha kevesen is vagyunk ma, de Bartimeushoz hasonlóan kiáltsunk az Úrhoz. 

Mindenkinek az életében van valami kiigazításra szoruló dolog, helyzet. Úgy is látja az Úr 
a szívek kívánságát és azt meg fogja cselekedni. Jézus! Dávidnak Fia, könyörülj rajtam! – 
még erőteljesebben: Jézus! Dávidnak Fia, könyörülj rajtam!  

Mert, hogyha az első kiáltásra nem jön válasz, akkor úgy kell tennünk, mint Bartimeus. 
Még egyszer kiáltunk. Tudnunk kell azt, hogy kicsoda Jézus és mire képes. Ha pozícióba 
helyezzük magunkat, azaz Jézus közelségébe kerülünk, és én hiszem, hogy szombaton Jézus 
közelségébe kerültünk, akkor jön a lehetőség. Adatik a lehetőség az áttörésre.  

Ha kiáltasz Istenhez és többet akarsz Jézusból, akkor mindig lesznek körülötted olyan 
kritikusok, akik le akarnak állítani. Bartimeust is le akarták állítani, hogy ne kiáltozz. 
Jézusnak nincs rád ideje. De Bartimeus döntött. Eldöntötte, hogy kire hallgat. Azokra, akik 
vissza akarják tartani, vagy Jézusra hallgat.  

Nekünk is el kell döntenünk, hogy kire hallgatunk. Azokra, akik azt mondják, hogy miért 
jársz a szektába? Gyere ki abból a szektából! Most várok egy bizonyságot. Évente egyszer-
kétszer egy Németországban élő magyar származású énekes jár az egyik gyülekezetbe.  
Ő találkozott a Habsburg család valamelyik ágával, és beszéltek arról, hogy ő is 

gyülekezetbe jár. Megkérdezték, melyikbe? Mondta, hogy a Krisztus Szeretete Egyház 
gyülekezetébe. És erre a Habsburg família egyik tagja azt mondta, hogy ismerjük Jim 
Sanders, az nem szekta! Felkértem a hölgyet, hogy erről egy bizonyságot írjon. Elvárólag 
vagyunk Uram, hogy ez a bizonyság bejön.  

Ha az első kiáltás eredménytelen, kiálts újra. Egyébként is tudnunk kell, hogy mi 
Krisztussal ülünk a harmadik égben és a hatalmunk a legmagasabb helyről, a harmadik égből 
származik. Az ördög pedig a lábunk alatt van. Oda le van már vetve. Ha elszánod magad egy 
csodára, akkor semmi nem némíthat el. Semmi nem állíthat le. Mert te azt a csodát akarod.  

A vaknak volt egy egyenruhája. A Biblia azt írja, hogy ő ledobta a felsőruháját. Ez olyan 
egyenruha, ami azt mutatta az embereknek, hogy ő jogosult arra, hogy az ott elhaladó 
emberektől kolduljon. De ez az egyenruha jelképezi az életvitelét és a gondolkodásmódját is. 
De amikor Jézushoz elindult, ő ezt az egyenruhát ledobta. Mit tett ezzel? A régi életét 
levetette, és maga mögött hagyta.  

Nemrégen szóltunk Elizeusról, aki az ekéből rakott tüzet, és így főzte meg az ünnepi étket. 
Ez is azt jelképezi, hogy felszámolta a múltját. Nem volt lehetősége meggondolni magát, és 
még egyszer visszamenni. Bartimeus egy új életstílust vett fel. Elkezdte követni Jézust. 
Belépett az Úr egy új örökségébe. Jézus ezt a szabadságot kínálja nekünk is és minden 
embernek.  

Az elöljárónk imádkozott valamikor nagyon régen, egy balesetes fiatalemberért, akinek 
összetörtek a csontjai. A fiú beállt a gyógyító sorba, az elöljárónk pedig imádkozott érte. 
Amikor egy későbbi alkalomra ez a fiatalember visszament, oldalról nézte az eseményeket. 
Az elöljárónk nem értette, hogy miért nem áll be a gyógyító sorba. Amikor elkezdett vele 
beszélgetni, akkor a következőt mondta a fiatalember, mert ebben volt a hite – én múltkor 
befogadtam a gyógyító kenetet, a gyógyító kenet bennem van, és az a kenet mindent 
tökéletessé tesz bennem.  

Ezt én magam is vallom. Csak nem szabad tükörbe nézni közben. Az Ige mondja, hogy ne 
a láthatókra nézz, mert a tünetek nem biztos, hogy azonnal eltűnnek.  

Volt három bizonyság Pesten, szombaton. Hallgathatjátok. Ott is a hölgynek voltak 
vérzéses tünetei, sőt egy pásztor lánya már olyan súlyos helyzetben volt, hogy kemoterápiát 
kapott, morfium tapaszt kapott, és az Úr kihozta a bajból, és most kerékpározik. Hát igen, az 
Úr kegyeltsége ráugrott.  



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

10/10 — Bor Ferenc — Ságvári tanítások: http://bekevar.x3.hu/sagvar-hang.htm  

Az is elhangzott, hogy aki térdprotézisben gondolkodik, a kenet nem fog segíteni neki. 
Egy a lényeg, hogy amikor kézrátétellel imádkoznak érted, akkor fogadd be a kenetet, és 
mondd azt, mint az összetörött csontú fiatalember, hogy a kenet bennem van, és munkálja, 
tökéletessé teszi a testemet.  

Az elme elterelése. Hogyan lehetséges? Főképp, ha tünetek vannak, az elme azon akar 
gondolkodni. Muszáj pórázra kötni, mint a kiskutyát, hogy el ne csatangoljon. Vallani kell az 
Igét, hogy az elménk az Igét hallja, a saját hangunkat hallja.  

Másik dolog, amiről szó volt: A világi elfoglaltságok, nagyon besűrítik az ember teendőit, 
a dolgait. Ezek között van számos hiábavalóság, és időfecsérlés.  

Még egy fontos információ. Vannak olyan házi csoportok, amelyeket nem pásztorok 
vezetnek. Lehet háznál tartani alkalmat, de pásztor legyen a gyülekezet élén. Sok ilyen 
gyülekezet van, mert nem találtak megfelelő helyet, vagy túl drága volt a hely. A lényeg az, 
hogy a házi csoportok pásztor nélkül nem visznek sehová. Ha van egy csoport, annak kell 
lennie egy fejének, aki Istentől hall, vezeti, irányítja azt a csoportot, hogy haladnak előre, és 
épülnek. Halleluja! Köszönjük Uram. Az Úr meghallgatja a kiáltásodat! 

 
*A barna színnel jelzett részek más fordításból származnak. 


