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1.  Mi a kenet? 

 
Most egy új sorozatot kezdünk, ennek a főcíme: Isten érintése. Az első rész következik. 

A mai tanítás alcíme: Mi a kenet? 
Azt tudjuk, hogy az Úr Jézus az isteni rangját lerakva született meg a földön. Utána Isten 

felkenetésében részesült. Ugyanolyan felkenetésben, mint a gyülekezeti időkorszakban 
bármelyik szolgáló. A felkenetés által végezte a jeleket és csodákat.  

Lukács 4,16-19. 
16. És ment Názáretbe, ahol felneveltetett: és bement szokása szerint szombatnapon 

a zsinagógába, és felálla olvasni. 
17. És adták néki az Ésaiás próféta könyvét; és a könyvet feltárván, arra a helyre 

nyita, ahol ez volt írva: 
18. Az Úrnak Szelleme van énrajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek 

az Evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, 
hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek megnyílását, hogy 
szabadon bocsássam a lesújtottakat.  

19. Hogy hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét. Ámen. 
A felkent szó a görögben jelenti azt is, hogy felszentelt, vagy pedig beolajozott. Mivel az 

ószövetségben a Szent Szellem el volt zárva a szentek szentjébe, így ott fizikális olaj 
jelképezte a kenetet. Le van írva az Ószövetségben, hogy hogyan kellett elkészíteni, milyen 
olajból, milyen fűszerekkel ezt a bizonyos olajat.  

Az utolsó napokban nagyon fontos megérteni a kenetet, és annak működését. Mégis sokan 
képtelenek érezni a kenetet, azaz Isten természetfeletti erejét. Míg mások annyira megnyílnak 
a kenetnek, hogy ki sem kell nekik jönni a gyógyító sorba, ott a helyükön veszik a kenetet, 
sőt, ha olyan erőteljes a kenet, akkor az egész lényük remeg. Egyszer én is tapasztaltam ilyent. 
Nem lehet csak úgy megszabadulni tőle, hogy azt mondom: na, most abbahagyom.  

A kenet nem egy elérhetetlen misztikus dolog. A kenetet a következőképpen lehet 
meghatározni. A kenet Isten jelenlétének és erejének a megnyilvánulása. Más szavakkal, a 
kenet Isten megnyilvánuló jelenléte, ami szinte kézzel fogható. Különbséget kell tennünk, 
hogy Isten mindenütt jelen van, tehát Istennek mindenhol van egy jelenléte a világon, illetve 
Isten megnyilvánuló jelenléte között. Az igaz, hogy Isten mindenhol, mindenütt jelen van, de 
a jelenléte nem mindenhol képes megmutatkozni, megnyilvánulni. Ahol a jelenléte 
megtapasztalható, ott történni is fognak dolgok.  

Az Úr az eszembe juttatott egy megtörtént esetet. Gyerekkoromban a hittanórán történt. 
Tőlem talán egy-két évvel idősesebb fiú megkérdezte a plébános urat, amikor azt mondta, és 
azt tanította, hogy Isten mindenütt ott van, hogy: Plébános úr, a mi pincékben is ott van Isten? 
Persze fiam, hogyne, hát mindenhol ott van. Hahaha, nekünk nincs is pincénk, csak vermünk. 
Kapott egy nyaklevest a fiú.  

Lukács 5,17. 
17. Él lőn egy napon, hogy tanít vala: és ott ülének a farizeusok és a törvénynek 

tanítói, akik jöttek Galileának és Júdeának minden faluiból és Jeruzsálemből: és az 
Úrnak ereje volt Ővele, hogy gyógyítson. Ámen. 

A korábbi fordításban úgy hangzott ez, hogy: az Úrnak hatalma volt vele. De a görögben 
jelenti ez a szó a képességet, az erőt, az erő-megnyilvánulást és a csodatevő erőt. A kenet 
érzékelhető, szinte tapintható. Hasonlatosan az elektromossághoz. Akit már megérintett az 
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elektromosság az tudja, hogy miről beszélek. Akárcsak egy törpefeszültség is, nem kell 220 
V-nak lenni, de az egy megrázó élmény. Az elektromosság az idők kezdetétől létezik, de csak 
akkor tudták munkába fogni, amikor felfedezték a működését, a működési elvét.  

Mondhatnám azt is, hogy ehhez hasonlatos az izzó, amivel világítunk, vagy a repülés. 
Mindaddig, amíg nem fedezték fel a működési elvét, nem tudták használni. Márpedig a 
felhajtóerő is a kezdetek óta létezik. De valakinek Isten kegyelme és bölcsessége által fel 
kellett fedezni, hogy hogyan működik.  

Krisztus teste jó ideje tudatlanságban van a kenet működésével kapcsolatosan. Viszont a 
Szent Szellem segítségével a kenet működése megérthető. Együtt tudunk működni, és együtt 
tudunk áradni a Szent Szellemmel és a kenettel. Vallásos körökben Isten erejének nem adják 
meg az Őt megillető helyet.  

A fiatalok szívében van egy űr, egy szellemi éhség. Természetesen nemcsak a fiatalok 
szívében, minden ember szívében, aki nem született újjá, van egy vágy, hogy ezt az űrt 
betöltse. Ezt a szellemünkben levő űrt, csakis Isten tudja betölteni. Ez az űr Isten számára 
fenntartott hely. A vallás azonban nem tölti be a fiatalok szükségletét, így el kezdenek a rock, 
a drog, az alkohol illetve a szex felé fordulni.  

Keresnek valamit, de soha sem tudnak megelégedni a világi dolgoktól. Nem világi 
rehabilitációs intézetekre van szükség, ahova a hívőket elhelyezik, hanem a Szent Szellem 
erejének a szabadítására. Kenet nélkül egyetlen szolgálat sem ér semmit. Pesten hallottam, 
hogy volt olyan pap, aki a nyugdíjazása után született újjá. Akkor milyen kenetet hordozott ő 
a szolgálatában?  

Vannak istentiszteletek, amelyeken annyi a kenet, mint ahány foga van a tyúknak. Azaz 
nulla. Nagyítóval sem lehet találni. A kenet nem azonos a felhajtással, a külsőséggel. Lehet 
nagyon szép ünnepélyes ceremóniát tartani, de ha nincs ott Isten jelenléte, nincs ott a kenet, 
akkor az egy fabatkát sem ér. Ha a kenet nincs ott a prédikátor életén, akkor a köpönyege alá 
tartozó emberek élete sem fog megváltozni. Márpedig ez a cél.  

A szellemi tudatlanság elkendőzésére két dolgot szoktak alkalmazni: Az egyik az, hogy 
gyorsan befejezik az összejövetelt, hogy minél rövidebb legyen, illetve a testi 
megnyilvánulások, testi rendezvények [az emberek által kitalált dolgok, szokások] felé 
kanyarodnak el. A szolgálat testivé válik.  

Így az éhesen hazatántorgó juhok úgy gondolják, hogy megkapták a kenyeret, ami egy 
kicsit penészes volt, de kaptak valamit. Úgy gondolják. Ahogy én találkoztam hagyományos 
egyházban levő hívekkel, akik újjá voltak születve, érezhető volt az éhség, hogy ő még többet 
akar, és még többet akar. Isten elsőként a szívünket akarja jóllakatni. Nagyon fontos a 
szellemi táplálék.  

Éppen forgatom a szívemben, hogy egy ismerősömnek megmondom; nem azért fáradt, 
mert sokat dolgozik a kertben, hanem azért, mert nem veszi magához a szellemi táplálékot. 
Ha a szellem gyenge, az kihatással van a fizikai testre. Isten vár ránk, és ha mi lehetőséget 
adunk neki, akkor Ő mozdulni fog és cselekedni fog.  

Pál azt írja, hogy mindenki szolgája akar lenni, de nem a rabszolgája. Tehát ne ember 
mondja meg, hogy egy pásztor mit tegyen, miről prédikáljon, mert a Szent Szellem az, aki a 
szavakat adja a szájába. Az Ige úgy hangzik, amit Pál írt, hogy nem embernek akarok tetszeni, 
hanem Istennek. Nem kell, hogy egy prédikátor tönkretegye magát és a családját.  

25 évvel ezelőtt egy Rodney nevű szolgálóhoz szólt az Úr, hogy nem kell belehalnod a 
szolgálatba, én már meghaltam 2000 évvel ezelőtt, te csak járj annak a világosságában. Ha 
Isten utat kap, akkor a szelleme megérinti a hívőket. Az Ő ereje és az Ő képessége sikerre 
viszi a hallgatóságot.  

A dicséret alatt meg akartam nézni, hogy az iga mit jelent héberül, de annyit jelent, hogy 
iga. Az állat nyakában levő iga. A régi időkben ismeretes volt az ökrösszekér. Az ökör 
nyakában volt egy járom és ahhoz volt kötve a kocsi, vagy a szekér, amit húzott. Ez az iga, 
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ami az illető nyakában van, tulajdonképpen egy súly, egy teher. A kenet ezt meg tudja 
semmisíteni.  

Ésaiás 10,27. 
27. És lesz ama napon: eltávozik az ő terhe válladról és igája nyakadról, és 

megsemmisül az iga a kenet miatt. Halleluja! 
A héberben a megtörik szó azt is jelenti, hogy megsemmisít, lerombol, tönkretesz. 

Elmagyarázom, hogy kell érteni ezt. Különbséget kell tenni, hogyha eltörik valami, vagy ha 
megsemmisül valami. Ha elmegyek hozzátok látogatóba, és egy óvatlan pillanatban fellököm 
a szép vázátokat, ami kettéreped, az még valamelyest javítható, mert ragasztóval még meg 
lehet ragasztani.  

De ha az a váza egy magasabb helyről esik le, például a szekrény tetejéről, és ripityára 
törik, akkor az megsemmisült. Nem eltört, hanem megsemmisült. Amit megsemmisít a kenet, 
azt nem lehet javítani. Nem lehet helyreállítani, nem lehet összeragasztani. Tehát az iga – amit 
az ellenség a gonosz munkája során tesz az emberek nyakába – nemcsak eltörik a kenet által, 
nemcsak megtörik a kenet által, hanem megsemmisül, használhatatlanná válik. Nem kerülhet 
még egyszer vissza az életünk nyakába. Ez az értelme az Ésaiás 10,27-nek.  

Ha olyan helyzetbe kerülsz, hogy imádkoznod kell egy súlyos betegért, akkor te még a 
rákos embert is úgy fogod látni hitben, hogy a Szent Szellem ereje meggyógyította. Utasítást 
kaptunk, hogy a kezünket tegyük a betegekre, és a kiáradó kenet helyreállítja a testet. A Szent 
Szellem besugárzása és a Szent Szellem kemoterápiája fogja helyreállítani a testet teljes 
mértékben.  

Isten jelenléte mindig egy konkrét céllal száll le. Abból a célból, hogy az emberek felé 
szolgáljon Isten az Ő erejével, azaz, szabadulást hozzon különböző területeken. A 
gyülekezetnek áradnia kell a kenettel. Más megközelítésben; követni szükséges a Szent 
Szellem mozdulását, hogy szabad utat és ajtót kapjon. Ne legyen megkötve a Szent Szellem 
keze, hogy Isten ereje meg tudjon nyilvánulni. Tudjon munkálkodni abban a közegben.  

Ha a prédikátor a saját tervét követné, akkor megkötné a Szent Szellem kezét, ezáltal 
megszomorodna a Szent Szellem, és semmi nem történne azon az alkalmon. Ha a kenet jelen 
van, Isten kettő perc alatt többet el tud végezni, mint mi a saját erőnkből hónapok alatt. 
Ekkora a különbség. Krisztus testének rá kellene döbbenni, hogy milyen eszköz áll a 
rendelkezésére. Ez a kenet. Isten természetfeletti ereje. A feltámadt Jézus erejével kell 
szolgálni.  

Egy lelkipásztori hivatalt nem állásnak kell tekinteni és megélhetésnek. Egy-két évvel 
ezelőtt a Somogyi Hírlapban volt egy cikk, aminek az volt a témája, hogy a lelkészeknek 
mennyi a fizetése. Emlékszem rá, hogy valaki reagált erre. Nagyon régen volt, talán két-
három éve. 60-70 ezer forintos összeget említettek. Szerintem akkor ennyi volt a minimálbér. 
A cikk szerint csak ennyit keresnek a lelkészek, és mennyit kell dolgozni érte.  

Szívesen írtam volna, hogy bizony vannak tömegével önkéntes lelkészek, akik nem a 
fizetésért teszik ezt. Emlékeztek Kenneth Haginre, akinek fizetést akart adni a presbitérium, ő 
azt mondta, hogy: köszönöm szépen nem kérem, mert akkor a hitemet nem tornáztatnám. 
Ahhoz, hogy mindig meg legyen a szolgálathoz és a megélhetéshez a szükséges összeg, ahhoz 
folyamatosan hitben kell járni. És ő a hitben járás mellett maradt.  

Olvassuk a Márk 16,17-18-as versben, hogy a hívők tegyék a kezüket a betegekre. Az 
imént említett Robni nevű szolgálót elhívták egy olyan asszonyhoz, akiről az orvosok 
lemondtak, mert olyan súlyos állapotban volt már a rák tünete miatt. Emelt hangon, és a belső 
vezetés által imádkozott. Megátkozta a rákot, a rák szellemét, és felszólította Jézus nevében, 
hogy a halál és a rák szelleme távozzon.  

Késztetést érzett arra, hogy ugyanezt ismételje, 20 percen át. 20 perc múltán a kenet 
hirtelen leszakadt, eltalálta a nőt, és az unokaöccsét, aki éppen bent volt látogatni. Ez a kenet 
végigvonult az egész testén. A nő az ággyal együtt rázkódott. Szó szerint Isten ereje kirázta a 
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beteget az ágyból. A Szent Szellem ereje azonnal meggyógyította. Ez a hölgy másnap elment 
vásárolni. Állítólag ez a biztos jele annak, hogy 100%-ban meggyógyult, hogy a hölgyek 
elkezdenek boltba menni.  

A kenet a szolgálat végzés természetfeletti munkaeszköze. Isten nem hív el egy feladat 
elvégzésére senkit sem úgy, hogy ne szerelné fel, és ne biztosítaná a sikeres munkához a 
felszerelést. Az Újszövetség szolgálóinak szükségük van a kenetre éppúgy, mint a 
hegymászónak a megfelelő cipőre, csákányra, kötelekre, a katonának pedig a katonai 
felszerelésekre.  

A katonát sem csupasz kézzel küldik ki harcolni. Amilyen szakaszban, osztagban van, 
annak megfelelő harci felszerelést biztosítják a számára. Sőt még utána megy a konyha és 
biztosítják az ellátását is. A kenet egy köntöshöz hasonlítható. Nélküle alulöltözöttek 
vagyunk. Ádám Isten dicsőségébe volt öltöztetve, de ezt elvesztette. Hála az Úrnak, hogy 
Jézus kereszten bevégezett megváltási műve által Isten visszaállította Krisztusban a 
számunkra ezt a kenetet, ezt a köntöst.  

Nem régen a kis újságunkban is volt egy rövid tanítás a köpönyegről. Rögtön megtudjuk 
az Igéből, hogy ez a kenet egy kincs, ami a szellemünkben lakozik. A szellemünkben van 
tárolva. Az ördög azért próbálja időnként a keresztényeket a földhöz csapkodni, hogy 
repedjen meg az edényük.  

Régen korsóban tárolták az olajat, és nagyon vigyáztak arra, hogy azon ne legyen repedés, 
nehogy elszivárogjon az olaj. Ha repedést tud okozni a hívők cserépedényén az ördög, akkor 
le akarja szívni a kenetünket. El akarja lopni a kenetünket.  

2Korinthus 4,7. 
Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy amaz erőnek nagy volta Istené 

legyen, és nem magunktól való. Ámen. 
Tehát a kenet egy kincs. Vigyázzunk erre a kincsre, ami a szellemünkben van, és 

törekedjünk arra, hogy növekedjen. A kenet nélküli szolgáló az a saját erejére és képességére 
hagyatkozik. A kenet nem hamisítható. Vagy ott van, vagy nincs. Nincs köztes állapot. Ha 
igazi eredményeket akarunk, akkor meg kell ragadnunk a Szellem mozdulását. Rá kell 
ugranunk, mint a hullámlovas a nagy tarajos hullámokra, hogy azon tudjon tovasiklani, és 
áradni kell vele. A kedvenc Igém következik. Erőteljes kenet jelent meg a combban is. 

János 6,38. 
Mert azért szállottam le a mennyből, hogy ne a magam akaratát cselekedjem, hanem 

annak akaratát, aki elküldött engem.  
Annak akaratát cselekedjük, aki elküldött bennünket, hogy hirdessük az örömhírt. A kenet 

nincs összefüggésben az emberi képzettséggel.  
1Korinthus 1,27-29. 
27. Hanem a világ bolondjait választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a 

bölcseket, és a világ erőtleneit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az 
erőseket; 

28. És a világ nemteleneit és megvetettjeit választotta ki magának az Isten, és a 
semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse: 

29. Hogy ne dicsekedjék Őelőtte egy test sem. Ámen. 
Ne legyen felfuvalkodás, ne húzza ki magát senki, hogy én vagyok a valaki. Teljesen 

tanulatlan képzetlen emberek hatalmas kenettel szolgáltak. Csak egy nevet említek, Smith 
Wigglesworth, akinek a szolgálatában több mint egy tucat ember támadt fel a halálból. Isten 
ilyen hatalmasan használta őt.  

Miután beállt a szolgálatba, akkor tanították meg olvasni és írni, és egyetlen könyvet 
olvasott, a Bibliát. Ez ékesen bizonyítja azt, hogy a kenet nincs összefüggésben az emberi 
képzettséggel. A tanultság néha akadály abban, hogy az Isten használja az illetőt. Mert az 
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„okosdoboz” akar előtérbe kerülni. Kiókumlálni, kiokoskodni, megmagyarázni, érvelgetni, de 
ez így Isten előtt nem kedves.  

Apostolok cselekedetei 4,13. 
13. Mikor pedig látták Péternek és Jánosnak a szólásban való bátorságukat, és 

megértették, hogy írástudatlan és közönséges emberek, csodálkoznak vala; meg is 
ismerék őket, hogy Jézussal voltak.  

Írástudatlanok, tanulatlanok az akadémiai tudást illetően. A szolgálat Isten elhívásán és 
érintésén alapul. Az 1Jánosból megtudjuk, hogy van nekünk tanítónk. 

1János 2,20. 27. 
20. És néktek kenetetek an a Szenttől, és mindent tudtok.  
27. És az a kenet, amelyet ti kaptatok tőle, bennetek marad, és így nincs szükségetek 

arra, hogy valaki tanítson titeket; hanem amint az a kenet megtanít titeket mindenre, 
úgy igaz is az, és nem hazugság, és amiként megtanított titeket, úgy maradjatok Őbenne.  
Ámen. 

Az Újszövetségben azért nincs szükség elmenni a pásztorhoz, és minden egyes apró 
dologban kikérni a véleményét. Most piros pöttyös ruhát vegyek, vagy kékpöttyöset? Mert a 
Szent Szellem bennünk van, Ő vezet, irányít, tanít, kijelentést ad a dolgokról. Tehát az összes 
információt megkaphatjuk Tőle.  

Ezzel szemben az Ószövetségben, mivel nem volt bennük a Szent Szellem – mert el volt 
zárva a szentek szentjébe –, ezért nekik muszáj volt elmenni a paphoz és tanácsot kérni. Mert 
az ószövetségben a királyok, a papok, és a próféták fölött volt ott a Szent Szellem, hogy 
tudjanak szolgálni.  

A 27-es verset néha félremagyarázzák, hogy van nekem tanítóm; a Szent Szellem, ezért 
nekem nem kell a gyülekezetbe járni. Ha mindenki így értelmezné, akkor a gyülekezetekben 
egyedül a pásztor lenne jelen az alkalmakon. De Isten nem céltalanul hozta létre a 
gyülekezetet. Szükséges, hogy legyen egy kiképzési tábor, egy táplálási vonal. Nem szabad 
így kisarkítani az Igét, hogy nincs szükségem gyülekezetre, meg pásztorra.  

A kenet nem egy érzés, de érzékelhető. Mint említettem, megrázó élmény, mintha 
konnektorba nyúlnál. A kenet nem azonos azzal, hogy az emberek elesnek az erő alatt a 
gyógyító sorban. Az eldőlés annak az eredménye, annak a következménye, hogy jelen van a 
kenet. A kenet, mint a szél – ahhoz is hasonlítható. A szélnek sem látszik az alakja, mozgása, 
csak a hatása, hogy a fák ágai hajladoznak. A kenet sem látható, de hatása igen.  

Üdvösséget nyernek az emberek, helyreállítás történik az életükben, megszabadulnak 
dolgoktól, megszabadulnak az igától. Akik nem érzékelik a kenetet, az azért van, mert a 
gondolataik nagyon-nagyon távol járnak Istentől. Az életüket túlságosan lefoglalja 
mindennapi élet és a világ dolga. Nem hajlandók Istennel foglalkozni. Más hullámhosszon 
vannak, és nem töltenek időt az Úrral.  

Ha egy hívő megfelelően beállítja a szellemét a vételre, mint a rádiót – a régi fajta, tekerős 
rádiót –, tisztán fogja venni a jelet. Tisztán fogja hallani a Szent Szellem hangját. Isten szavát. 
Folytatni fogjuk ezt a tanítást. Bízom benne, hogy lesznek benne érdekes dolgok és 
épülésetekre lesz a továbbiakban is.  

 
2. Kenet a szolgálatban 

 
Folytatjuk az „Isten érintése” című sorozatot. A 2. rész következik. A mai tanítás címe: 

Kenet a szolgálatban. Ezt két részre osztjuk.  
Először megnézzük a kenet működését Jézus szolgálatában, utána pedig a hívők 

szolgálatában. A kenet működésének a megértéséhez meg kell vizsgálnunk Jézus életét és 
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szolgálatát. Így fogjuk igazán meglátni, hogy mit is jelent a János 14,12 vers, és miért mondja 
Jézus azt, hogy: ti is fogjátok azokat a cselekedeteket cselekedni, amelyeket én cselekedtem.  

János 14,12. 
12. Bizony, bizony mondom néktek: Aki hisz énbennem, az is cselekszi majd azokat a 

cselekedeteket, amelyeket én cselekszem; és nagyobbakat is cselekszik azoknál; mert én 
az én Atyámhoz megyek. Ámen. 

Itt háromszor szerepel a cselekedet szó, de érdekes módon a görögben két különböző szót 
használ az egyik és a másik cselekedetre. Ebből meglehet, hogy előbb utóbb kiugrik egy 
kijelentés. A Szent Szellem felhívta a figyelmemet arra, hogy a két szó valamelyest ugyan 
hasonló, de mégis különböző.  

Azt tudjuk, hogy Jézus a földön nem Isten Fiaként cselekedett. Ő az isteni mivoltának 
királyi köntösét hátrahagyta, amikor megszületett és ószövetségi prófétaként végezte a 
szolgálatát itt a földön. A szolgálatának a kezdete a Jordán folyóban történt megkeresztelkedés-
hez köthető. Máté 3,16-ban találhatjátok meg ehhez az Igét. Ekkor a Szent Szellem felkente.  

Jézus emberként született meg és fel lett kenve. Te hogy születtél meg? Emberként 
születtél meg és fel vagy kenve. Tehát ezért ugyanúgy tudsz szolgálni, mint az Úr Jézus. 
Ugyanazokat tudod cselekedni, amiket Ő.  

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. 

Jézus fel lett kenve, és ellene ment a füstös képűnek. Ebből az Igéből azt is megtudjuk, 
hogy honnan származnak a betegségek és a problémák. Az ördögtől –, amint olvastuk itt az 
Igében. Ahhoz, hogy Jézus használni tudjon téged is, a Szent Szellem kenetére van szükséged. 

Ha Jézusnak szüksége volt a Szent Szellem kenetére, amit a Jordánban való 
megkeresztelkedéskor kapott meg, akkor neked és nekem – mint halandó embernek –, miért 
ne lenne szükségünk ugyanerre a kenetre?  

Jézus az öt szolgálati ajándék mindegyikét betöltötte. Az Efézus 4,11-ben le van írva, 
hogy a legmagasabb az apostoli hivatal, majd a próféta, az evangélista, a pásztor és a tanító. 
Így van felsorolva. Jézus mind az öt szolgálati ajándékban működött. A kenetet mérték nélkül 
kapta. Erre majd még visszatérek.  

Jézus legmagasabb posztja, amit betöltött, az apostoli hivatal volt. Ő a világ létezése óta a 
legnagyobb missziós utat hajtotta végre, ami nem más, mint a megváltás. Az emberiség 
megváltása.  Miután Jézus felvitetett a mennybe nagy dicsőségben, nem egyes személyeknek 
adta át a szolgálatát, hanem Krisztus testének. A globális Egyháznak. Az elhívást, és a 
felkenetést Isten végzi.  

Ahol esetleg ember tenné, abban nincs semmi jó. Isten nem helyez egy személyre minden 
elhívást. A testben szét van osztva. Az Igében [Máté 25,14-30] olvashatunk a talentum 
példázatáról. Ha a kicsin hűek vagyunk, akkor Isten többet fog ránk bízni. A másik helyen 
mondja az Úr, hogy ne vesd meg a kicsiny kezdetet. Ha hűen kitartasz abban a kicsiben, akkor 
Isten fel fog emelni és többet fog rád bízni.  

A hívőkben a Szent Szellem kenete csak bizonyos mértékben van meg, de Krisztus teste 
mérték nélkül birtokolja a kenetet. Visszatérek oda, hogy Jézuson mérték nélkül volt a kenet, 
mert egyedül Ő szolgált abban az időben, illetve jöttek a tanítványok sorba. De Ő kezdte a 
szolgálatot.  

A mai állapotban, a gyülekezeti korszakban pedig Krisztus testében van a kenet 
szétosztva. Ezért a hívők csak bizonyos mértéket képviselnek. De ha a hívők összeállnak, ha a 
gyülekezeti test összeáll, akkor együtt van minden és együttműködik minden. Ezért nem 
lehetséges az, hogy az ébredés egyetlen egy felekezet által jöjjön létre.  
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Nem mondhatja senki, hogy: gyere hozzám, mert csak itt lehet üdvözülni, gyere hozzám, 
mert csak mi megyünk majd az Úrhoz. Gyakran lehet hallani ilyen és ehhez hasonló dolgokat. 
Vagy, csak nálunk lesz az ébredés. Ilyen nincs.  

Az ébredés a szent vérrel megmosott gyülekezeti testen keresztül jön elő. Az Úr 
feltámasztja az Ő testét dicsőségben. A megfelelő órában teszi ezt, hogy bemutathassa az Ő 
dicsőségét és, hogy az érintése nélkül semmik vagyunk. Ő nélküle nem tudunk létezni. Ő 
nélküle nem működhet egy szolgálat sem. Az Úr ismeretével fog megtelni a föld.  

Egyébként az utolsó időkben nagyon sok új kijelentés jön. Valamikor az interneten, és a 
levelezőlistán is találkoztam egy szolgálóval – korábban különböző tanításokat küldtek be a 
listatagok –, akinek a nevét azelőtt sohasem hallottam. Látszott rajta, hogy újjászületett. De 
megkérdeztem az elöljáróimat, hogy ezt a nevet ismeritek-e? Mondták, hogy igen, valamikor 
a múlt század elején szolgált. Újjászületett, de ma már vannak sokkal több kijelentéssel bíró 
szolgálatok. Mert Krisztus Teste az utolsó időkben nagyon sok világosságot fog kapni.  

Ésaiás 11,9. 
9. Nem ártanak, és nem pusztítanak sehol szentségemnek hegyén, mert teljes lészen a 

föld az Úr ismeretével, mint a vizek a tengert beborítják. Ámen. 
Nem pusztíthatnak Nyimben, Ádándon, nem pusztíthatnak Ságváron, Siófokon, Somban 

és Berényben sem. A Szent Szellem olyan természetfeletti kitöltéssel jön el, hogy azt senki 
sem tudja kisajátítani, vagyis nem mondhatja, hogy: ez általam, vagy az én imám által, vagy 
az én szolgálatom által jött elő.  

A János 12,32 Jézus szavaival kezdődik, ahol azt mondja: – ha én felemeltetem… Ebből 
világosan látszik, hogy nem a bödönszáj prédikátort kell felmagasztalni, nem egy személyt 
kell felmagasztalni, hanem az Úr Jézust.  

Visszatérve az előző gondolathoz: Az érthető számotokra ugye, hogy Krisztuson mérték 
nélkül volt a kenet, a gyülekezeti korszakban pedig ezt szétosztotta a gyülekezeti testben, 
Krisztus testében. Így csak egy bizonyos mértéket birtokolunk, de ha összeállunk, akkor meg 
van a teljesség.  

A belső szervekre van gyógyító kenet. Egyébként nagyon érdekes, mert egy olyan 
megvallást hoztam, amiben benne van a bélrendszer is. Lehet, hogy a bélrendszer gyógyul.  

Ismét visszatérünk az előző gondolathoz: Másképp nem lehetett, hiszen Krisztus 
birtokolta az öt szolgálatot, és mérték nélkül birtokolta a kenetet. Utána ezt szétosztotta.  Az 
egyik Igében azt olvassuk, hogy Jézus adott ajándékokat; szolgálati ajándékokat. A szolgálati 
ajándékok az elhívottak számára vannak.  

Az Efézusi levél 4. fejezetében olvashatunk erről, az 1Korinthus 12-ben pedig a szellemi 
ajándékról, ami minden hívőnek adatik valamilyen mértékben és úgy osztja a Szellem, ahogy 
akarja. Tehát a szellemi ajándék megnyilvánulhat minden újjászületett hívő életében és 
munkásságában. Nincs kötve szolgálati elhíváshoz, vagyis az öt hivatal egyikéhez sem. A 
kettő között ez a különbség. Tiszta a kép?  

Most nézzük meg, hogy a hívők szolgálatában miként alakul a kenet? Minden hívőnek 
van kenete a békéltetésre, a békéltetés szolgálatára, de nem mindenkinek van felszereltsége az 
öt ajándékra, amit az előbb említettem. A következő Ige a kíváncsiságomat próbára tette. Mi 
az, hogy békéltetés szolgálata?  

2Korinthus 5,18. 
18. Mindez pedig az Istentől van, aki minket megbékéltetett magával a Jézus 

Krisztus által, és aki nékünk adta a békéltetés szolgálatát; Ámen. 
Nékünk adta a békéltetés szolgálatát. Ott volt bennem a kérdőjel és addig kerestem, míg 

az Egyszerű fordításban rátaláltam a magyarázatra, ami nagy segítség lesz a számunkra. Ez a 
következőképpen hangzik: „Segítsünk más embereknek abban, hogy kibéküljenek Vele”. Ez 
az örömhír hirdetése, hogy Isten téged szeret, fogadd be Őt, Jézus megváltott, helyetted, érted 
volt a kereszten.  
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Tehát prédikálni az embereknek. Prédikálni a jó hírt, az örömhírt, hogy nem kell 
szenvedni, senyvedni az elnyomás alatt. Az öt szolgálati ajándék nem fán terem. Nem is 
kapható a boltban. Nem is lehet megtanulni semmiféle iskolában, a teológián. Mert ezt Isten 
adja az elhívottaknak. Ezeket az ajándékokat a Mindenható osztogatja fentről.  

Újjászületéskor Isten a belsőnkbe költözött. Ez adott egy alapfokú felkenetést. Egy 
alapfokú kenetet. Ez olyan, mint mikor újjászületünk, akkor megkapjuk a hit mértékét. 
Mindenki egyformán, egy adaggal, egy marékkal, mert Isten nem személyválogató, mindenkit 
egyformán szeret és a mi felelősségünk, hogy azt a hitet növeljük-e? Tanulunk-e?  

Így van a kenettel is. A kenetet is lehet növelni. Az újjászületés egyben jelent elválasztást, 
és elkülönítést a világtól, ahol a sátán az úr jelen pillanatban. Azt mondja a Biblia, hogy e 
világ istene a sátán. Ádám felségárulásakor, engedetlenségekor jutott hozzá a földhöz. Igaz, 
hogy Jézus a megváltást elvégezte, legyőzte az ellenséget, de a bérlet ideje még nem járt le, 
tehát itt van a földön, és kísért.  

Nekünk pedig adatott a hatalom, hogy meg tudjunk állni az ellenséggel szemben. Azt 
tudjátok, hogy hogyan lehet megkülönböztetni az eredetitől a hamisat? Bármit; lehet az pénz, 
bankjegy – mert abban is van eredeti, és hamis –, de a tanításokban is van eredeti, és van 
hamis. Mind a kettőn ugyanaz a kaptafa él, hogy vedd az eredetit, és addig tanulmányozd, 
amíg az megragad benned.  

Az lehet egy bankjegy, s utána meg fogod tudni különböztetni a hamis bankjegyet, mert 
annyira ismered már az eredetit, hogy tapintásra, színre, szagra rögtön tudni fogod a 
különbséget. Igaz ez a Bibliára is; hogyha te tanulmányozod az igazat, az eredetit, és eléd jön 
egy hamis, akkor azonnal föl fogod ismerni.  

Az ószövetségben a szolgálat végzéséhez a Szent Szellem jelenléte rászállt a prófétákra, a 
papokra, és a királyokra, hogy tudják végezni a szolgálatukat. Hangsúlyozom, hogy rászállt. 
Jelen pillanatban mi a helyzet? Mi vagyunk a Szent Szellem temploma, és Ő bennünk lakik. 
Azért a kettő között különbség van. Erősen. A Szent Szellem vagy a Szent Lélek.  Mi, az 
eredeti görög szerint mondjuk, ahogy az eredetiben szerepel. A legtöbb magyar fordításban 
Szent Léleknek van írva.  

Az Újszövetségben teljesen más a helyzet. Amikor Jézus azt mondta a kereszten, hogy 
elvégeztetett, akkor a templom kárpitja kettéhasadt, ami elválasztotta a szentélyt. Ennek a 
méreteiről valamelyik könyvben olvastam, hogy például milyen vastagságú volt. Egy 
hatalmas méretű kárpitról beszélünk, nem egy sötétítőfüggönyhöz hasonló anyagról.  

A Szent Szellem onnan kiszabadult. Kiszabadult a kézzel készített lakhelyéről, és oda 
soha többé nem akar visszamenni. Azóta az újjászületett hívők szívében él, akik betöltekeztek 
Szent Szellemmel. Az üdvösség és a Szent Szellem keresztség által az élő Isten templomává 
váltunk, olvassuk az 1Korinthus 6,19-ben.  

1Korinthus 6,19. 
19. Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Szellem 

temploma, amelyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok?  
Tehát duplán kell vigyázni erre a házra, erre a viskóra, mert Isten Szellemének a lakhelye. 

A Szent Szellem kilenc ajándéka, ami az 1Korinthus 12-ben van felsorolva, minden hívőn 
keresztül megnyilvánulhat. Sehol nem olvasható a Bibliában, hogy ezek csak az öt hivatalban 
működnének. Amíg az öt szolgálati ajándék az apostol, tanító pásztor, próféta, evangélista 
hivatalhoz kötött, addig a kilenc szellemi ajándék független a hivataltól.  

Az angol fordítás az 1Korinthus 12,7-et így adja vissza: „A Szellem megnyilvánulása 
mindenkinek adatik, hogy hasznuk származzék belőle”. Azért adta Isten a kilenc szellemi 
ajándékot. Tény, hogy az öt hivatalban a szellemi ajándékok erőteljesebben, nagyobb kenettel 
nyilvánulnak meg, mint az átlaghívő életében.  

Nem régen beszéltünk – talán a múlt héten – a forrásról, a kútfőről, és a folyamról. A 
kútfő és a folyam-kenet. A görögben és a héberben a kútfő az forrást jelent. Gyakorlatilag a 
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kútnak is forrásai vannak. Amikor kiássa a kútásó a kutat, akkor oldalról a kút fenekén 
források vannak, és megtelik a kút vízzel.  

János 4,14. 
14. Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok néki, soha örökké meg nem 

szomjúhozik; hanem az a víz, amelyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje 
lesz őbenne. Ámen. 

Folytassuk az Igeolvasást az Ésaiással. A kenetnek ezt a típusát kútfőkenetnek is nevezik.  
Ésaiás 12,3. 
3. S örömmel merítetek vizet az üdvösség kútfejéből. Ámen. 
Visszalapozunk a János evangéliumhoz. Egy nagyobb dologról beszél, amit folyamnak 

nevez. Bár a magyar nyelv megkülönböztet folyót, és folyamot, például a Rába folyó 
beleömlik Győrnél a Duna folyamba. Mivel a Dunának nagyobb a vízhozama, azt már 
folyamnak nevezik. Így is van kiírva a hídnál.  

János 7,37-39. 
37. Az ünnep utolsó nagy napján pedig felálla Jézus és kiálta, mondván: Ha valaki 

szomjúhozik, jöjjön énhozzám, és igyék. 
38. Aki hisz énbennem, amint az Írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak 

belsejéből. 
39. Ezt pedig monda vala a szellemről, akit az Őbenne hívők vesznek majd: mert 

még nem adatott a Szent Szellem; mivelhogy Jézus még nem dicsőítteték meg. Ámen. 
Ez egy profetikus kép, hogy az élővíznek folyamai fognak ömleni a hívők bensőjéből. Ez 

már egy nagyobb mérték, mint a kútfő. Újjászületéskor a hívő a kútfőkenetet kapja, a Szent 
Szellem keresztségkor pedig a folyam kenetet. Olvassuk el az Apostolok cselekedetei 1,8-ból, 
hogy Jézus biztatta a tanítványokat az erő vételére. Ott a pünkösd napja előtti eseményekről 
van szó. 

Apostolok cselekedetei 1,8. 
8. Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Szellem eljön reátok; és lesztek nékem 

tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samáriában, és a földnek mind 
végső határáig.  

Két pontra szeretnék rávilágítani. Az egyik az erővétel, mert a Szent Szellem kenete által 
kapjuk meg az erőt, a képességet bizonyos dolgok elvégzéséhez, a felszereltséget, hogy 
tudjunk szolgálni. A másik pedig, hogy megkaptuk az erőt, a tanúságtételhez. Azt mondja, 
hogy lesztek nékem tanúim. A tanú a görögben azt jelenti, hogy bizonyíték, vértanú és mártír. 

Azaz, a tanú az kész meghalni azért, amiben hisz. A bibliai időkben nagyon sok olyan 
vértanú volt, aki a hitét nem adta fel és inkább hazaköltözött az Úrhoz – azt választotta. Jó 
példa Péter esete. Amikor háromszor megtagadta Jézust és miután vette az erőt, a pünkösd 
napján, nagy bátorsággal prédikált. A tanúságtételhez ott volt az erő.  

Emlékeztek, hogy Saul a damaszkuszi úton – Apostolik cselekedetei 9. fejezet – leesett a 
földre, a látását elvesztette és Anániás ment kézrátétellel imádkozni hozzá. És mi történt, 
amikor imádkozott Anániás Saulért? Vette a mennyei erőt, visszanyerte a látását és a Szent 
Szellem ajándékaiban részesült. Mindez Isten érintése által történt.  

Elmondhatjuk, hogy: micsoda változás? Napokon belül a legnagyobb keresztényüldözőből 
Isten szolgálója lett! Egy felkent lett! Üldözőből felkent lett! Hallelúja! Itt a segítő 
szolgálatról van szó, a segítő kenetéről. Ez minden olyan munkát magába foglal, ami segíti az 
öt hivatal előrehaladását.  

Apostolok cselekedetei 6,1-4. 
1. Azokban a napokban pedig, mikor a tanítványok sokasodának, a görög zsidók 

közt panaszkodás támada a héberek ellen, hogy az őközülük való özvegyasszonyok 
mellőztetnek a mindennapi szolgálatban. 
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2. Annakokáért a tizenkettő egbegyűjtvén a tanítványok sokaságát, mondának: Nem 
helyes, hogy mi az Isten Igéjét elhagyjuk és az asztalok körül szolgáljunk.  

3. Válasszatok azért, atyámfiai, hét férfiút közületek, kinek jó bizonyságuk van, kik 
Szent Szellemmel és bölcsességgel teljesek, kiket erre a foglalatosságra beállítsunk. 

4. Mi pedig foglalatosok maradunk az imádkozásban és az igehirdetés szolgálatában. 
Magyarra fordítva: Egy felnövekedett gyülekezetben a pásztornak adatik segítség és 

bizonyos feladatokat ki tud adni. Mert ha maga végezne el mindent, akkor egyrészt leterhelt 
lenne, másrészt a szolgálat rovására is mehetne, mert elvonja az idejét és a figyelmét attól, 
amire ő elhívatott. A Bibliában olvashatunk Filepről (Fülöpről), aki a segítőszolgálatban 
kezdte, majd evangélista lett belőle. Kapott az Úrtól egy előléptetést.  

Aztán olvashatunk Istvánról, aki a segítőszolgálatban ténykedett, aki telve volt 
Szellemmel. Csodák kísérték a szolgálatát, az életét, és ő volt az első mártír. Kik a segítők? 
Nagyon széleskörű a skála, csak néhányat említenék: a dicséretszolgálat – ahol van, a helyi 
imaközösség, szervező, könyves, ültető. Azok az oszlopok, akik adattak a pásztor mellé, hogy 
a szolgálat előre tudjon haladni. Mindenféle támogatás ideérthető.  

Emlékezzetek vissza arra, amikor Jézus megvendégelte azt a bizonyos 5000 embert. Mit 
tett? Jézus kiadta a feladatokat a tanítványoknak, hogy ültessétek le, osszátok szét az eledelt. 
Kaptak részfeladatokat. Ha egy segítő munkája akadállyá válik a pásztor számára, akkor az 
már nem nevezhető segítőszolgálatnak.  

Helyenként a presbiterek sajnos nem a pásztor látását követik, és ez elsősorban ott adódik, 
ahol a presbiterek újjá sincsenek születve. Egyházközségi képviselő, így tudnám magyarra 
fordítani a presbitert. Ezzel gondot okoznak a pásztornak, és szélsőséges esetben még 
gyülekezeti szakadásokat is előidézhetnek.  

A presbitereknek úgy kellene tenni, mint ahogy Áron és Húr tett Mózessel, mikor elfáradt 
a keze, akkor egyik oldalon Áron, a másik oldalon pedig Húr tartotta Mózes kezét, mert azt 
mondta Isten, hogy addig, amíg Mózes keze fent lesz a magasban, addig Józsué mindig 
győzni fog.  

A segítőszolgálatnak tehát jelképesen ez a feladata, hogy a pásztor kezét fenntartsa, hogy 
mindig győztes legyen az a munka, az a szolgálat. Ezt a 2Mózes 17,12-ben megtaláljátok. Az 
Áron és Húr esetét felírhatjátok.  

A diakónust is megnézzük. A diakónus, az egy általános értelemben vett szolgáló, inkább 
segítő. A diakónus választás követelménye, hogy hittel telve legyen, és szellemmel teli hívő 
legyen. Rossz, ha a pásztornak a hátán kell cipelni egy holt terhet, egy segítő szolgálatot. 
Viszont nagy áldás, ha a segítőszolgálat, a diakónusok minden módon segítik a szolgálat 
betöltését.  

Felkentek buktak el azért, mert olyanokkal vették körül magukat, akiket nem a Szent 
Szellem vezetett és ők hátráltatták a szolgálatot, vagy csak bólogató Jánosok voltak azért, 
hogy a posztjukat el ne veszítsék. Nekik, mármint a presbitereknek, és a diakónusoknak a 
pásztort időben kellene figyelmeztetni, hogy sodródik kifelé a pályáról, és módosítsa a 
kormányállást és visszatérjen. Nem végignézni, hogy kisodródik egy szolgálat és tönkremegy. 

Szó szerint írtam ki a következőt, mert annyira szívhez szóló, és igazából nem is lehet 
másképp megfogalmazni. Ezt az Úr mondta, Rodneynak sok évvel ezelőtt. Azokat a nagy 
felkenteket – akiken keresztül ma a földön cselekszem –, nem azért használom őket, mintha 
valami különleges edények volnának. Egy okból használom őket; mert ők megérintettek 
engem, én pedig megérintettem őket. Azaz felkentem őket. Bárki előtt nyitva az út, bárki 
átfurakodhatja magát a tömegen hasonlóképpen, mint a vérfolyásos asszony és megérintheti 
az Úr köntösét, és a kenet ráárad, és jön a szabadulás, és az áttörés. Hallelúja!  

Ebből lesz még egy jó pár rész. Ha érdekel benneteket, akkor folytatjuk. A kenetről sem 
árt tanulni. Az imakéréseket összegyűjtjük, ezért ez ilyen behelyettesítős imádság. Nevet is, és 
tüneteket is lehet helyettesíteni benne. Most elmondjuk mindenki felett együtt. Megvallom 



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

11/73 — Bor Ferenc — Ságvári tanítások: http://bekevar.x3.hu/sagvar-hang.htm 

Jézus nevében, hogy a testem hibátlan, mert a Szent Szellem felügyeli, és karbantartja, és 
szükség esetén azonnal helyreállítja. Én a véremben élek, és hirdetem az Úr dicsőséges 
cselekedeteit. Megfutom a pályámat, és betöltöm az elhívásomat a Jézus nevében. Ámen. 

Ezt lehet bárkire használni, behelyettesíteni, sokféleképpen lehet alkalmazni. Tudjátok, a 
házakra ki van írva – biztos itt is van Ságváron ilyen –, hogy ezt az objektumot ez a Sekuriti 
felügyeli. A Balaton parti településeken ez nagyon gyakori. Bennünket pedig a Szent Szellem 
felügyel. Ő jár a testünk határain és helyreállít bennünket. A helyreállítás ugyanolyan 
folyamatos, mint a szent vér tisztító munkája.– jusson eszetekbe az ablaktörlő példázata. 

A kézrátétel szolgálata következik. A Biblia tanítja, hogy a kezünket tegyük azokra, akik 
kívánnak élni kézrátételes szolgálattal. A kenetet árasztjuk ki felettetek, a szabadító kenetet a 
Jézus nevében.  

 
3. Isten elhívása 

 
Folytatjuk az Isten érintése sorozatunkat, a harmadik rész következik. 

A mai tanítás címe: Isten elhívása 
Lapozzunk a Máté 23 fejezetéhez. Ha Isten valakit az öt szolgálati ajándék valamelyikébe, 

nem kell neki folyton hangoztatnia, hogy mi a titulusa, és milyen ajándékot kapott az Úrtól. 
Nem kell csapdosni a mellét, hogy én ez vagyok, én az vagyok. Erre van Ige. 

Máté 23,8-12. 
8. Ti pedig ne hívassátok magatokat Rabbinak, mert egy a ti Tanítótok, a Krisztus, ti 

pedig mindnyájan testvérek vagytok. 
9. Atyátoknak se hívjatok senkit e földön; mert egy a ti Atyátok, aki a mennyben 

van. 
10. Mesternek se hívassátok magatokat, mert egy a ti Mesteretek, a Krisztus. 
11. Hanem aki a nagyobb közöttetek, legyen a ti szolgátok. 
12. Mert aki magát felmagasztalja, megaláztatik; és aki magát megalázza, 

felmagasztaltatik. Ámen. 
Itt gondba voltam, hogy most egy plébánost, aki elvárja, hogy atyának szólítsuk, minek 

szólítsam. Mert itt világosan mondja, hogy magunkat se címkézzük fel hogy ilyen ajándékom 
van, ilyen posztban vagyok. Mi se szólítsunk másokat ilyen titulussal. Természetesen 
időnként meg kell nevezni, hogy ki milyen posztban van, de ha az elöljárónkra gondoltok, ő 
se hirdeti folyton, hogy én egy apostol vagyok. Néha valami, amikor a helyzet megkívánja, 
hogy igen, ő apostoli kenetben szoltál. Én, ha írok egy e-mailt, akkor általában úgy szoktam 
fogalmazni, hogy szeretett elöljáróink, de nem nevezem apostolnak. Érthető ugye? A fákon 
sincsenek címkék, mert a gyümölcs mindent elárul, amikor az beérik, hogy az milyen fa. Egy 
címke ugyanis nem jelent semmit. Isten elhívása, és kenete nélkül. Egy befőttesüvegre fel 
lehet ragasztani egy szép, dekoratív címkét, hogy cseresznye, meggy, de ha nem kerül bele 
semmi, vagy netán kiszúrja a bogár a celofánt, és penészes lesz, akkor dobhatod ki. Vagy 
következő évben őszibarack kerül az üvegbe. Máris a címke nem aktuális, és nem fedi azt, 
ami benne van. Az a meghatározó, ami benne van, ami bennünk van, és nem a címke. 

Efézus 4,11-12. 
11. És Ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket 

evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul: 
12. Szolgálat munkájára tökéletesítve a szenteket, a Krisztus Testének építésére: 

Ámen. 
Ez az öt szolgálati ajándék, amit Jézus adott. Ő hív el ezekre a hivatalokba. Ő keni fel az 

elhívottat. Ezek az ajándékok haszonra adattak, hogy kiképezze a szenteket a szolgálatra. 
Röviden vegyük sorba az öt ajándékot. Az egyik az apostol, ami szó szerint kiküldöttet jelent. 
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El van küldve szolgálatra. Az apostolnál az összes ajándék működik. Isten különleges céllal 
küldi el sok esetben az apostolt. Akár egy kemény területre, és az apostoli köpönyegbe van 
benne az egyházalapításnak a képessége, mert kenet nélkül azt sem lehet megtenni. ezért 
szoktam csodálkozni akkor, amikor egy szolgáló kilép az Isten által rendelt helyéről, és 
úgymond alapít egy egyházat. Legyen az pásztor, vagy evangélista. Az ő köpönyegébe nincs 
benne az egyházalapításnak a képessége. Tudjátok, a troli az meddig tud futni, szaladni? 
Amíg az áramszedő éri a drótot. Mivel a troli az nem kötöttpályás, egy kanyarban könnyen 
leszaladhat, kiszaladhat a drót alól, és csak addig tud futni, míg a lendülete hagyja. Utána 
technikai káó. Próféta a következő. Isteni ihletés által szólja Isten terveit. A próféta is 
párosulhat más ajándékkal. Kenneth Hagin például próféta és tanítói szolgálatra hívatott el. 
Az evangélista a harmadik, az evangélium örömhírét tűzzel prédikálja. Útvonalban 
tapasztalhattuk a két szomszéd településen. A szolgálatát jelek és csodák kísérik, és ez egy 
vonzerőt biztosít a számára, mert az emberek kíváncsiak lesznek, hogy hogyan is van ez? 
Hogy odamegyek a gyógyító sorba, és ott meg tudok gyógyulni? Vagy a helyemen meg tudok 
gyógyulni? Számos bizonyság volt Nyimben is, sőt egy élő tanú van jelen, akire ráugrott a 
Szent Szellem. Negyedik a pásztor. A pásztornak egyszerűen pásztorszíve van. Szereti, és 
gondozza a nyáját, amit Isten rábízott. Az ötödik a tanító. Ő egy természetfeletti ajándékkal 
tanít, azaz Isten Igéjével táplálja a szenteket, és igen erős vágy van a szívén, hogy a szentek 
növekedjenek, ezért van ez a táplálás a szívén, hogy csak adagolja, adagolja. Mindezek az 
ajándékok Jézus mennyei ajándékai, Krisztus teste számára. Vagy ismertebb néven az egyház 
számára. Nem emberek ruházzák át egymásra ezeket az ajándékokat. Amíg voltak királyok, 
ott általában apáról fiúra szállt a királyság. De az ajándékoknál nem így működik. Vannak 
olyanok természetesen, amikor a gyermek is elhívást kap a szolgálatban, egy 
szolgálócsaládban, de ez nem annak köszönhető, mert az édesapa, vagy édesanya Isten 
elhívottja volt. Mi helyesen tesszük, ha elismerjük a szolgálók életén levő elhívást, és kenetet. 
Elismerjük, és megtiszteljük. Isten soha nem marad adós. Ahová téged elvezet, Ő ott 
gondoskodik rólad, és úgymond fizet. Gondja van a szolgálatodra. A tekintély a kenetből 
származik. A tisztelet csakis kenet által szerezhető meg. Ha valahol nem tisztelnek egy 
lelkészt, ezen el kell gondolkodni, hogy van-e kenete és elhívása ahhoz a hivatalhoz. Sajnos a 
tekintéllyel már visszaéltek, és visszaélnek a mai nap is, de az elhívás nem jogosít fel senkit 
arra, hogy Krisztus teste felett hatalmaskodjon. Te is, meg te is, meg én is csak azoknak 
vagyok pásztora, akikhez az Úr küldött. Nem az egész globális Egyháznak vagyunk a 
pásztorai, csak egy csoportnak. Egyesek az egész Krisztus teste felett szeretnének uralkodni, 
de a Biblia nem ír olyat, hogy a felekezetek alá lennének rendelve egymásnak. Minden 
Krisztust hívő felekezet Krisztusnak van alárendelve. Ámen? Az uralkodás kultuszmértéket is 
ölthet, hogyha nem a megfelelő helyen követelik a tiszteletet és a tekintélyt. Mert akkor 
személyt magasztalnak fel. Helyenként nem a tisztelet, hanem a megfélemlítés, és a rettegés 
tartja egybe a nyájat. Sajnos hallani olyat, pulpitusról, hogyha elhagyod a gyülit, akkor a 
pokolba kerülsz, ha nem nekem fizeted a tizedet, akkor megnézheted magad, de ezek mind 
sajnálatos ráhatások. Így próbálják magunknak megtartani a híveket. Azok pedig félelemben 
és rettegésben vannak, élik az életüket. Isten azért adja az ajándékait, hogy ez által szolgálja 
Krisztus testét. Nem manipulálásra adta Isten az ajándékokat. Hogy ezzel manipulálják a 
híveket. Tudjátok mi volt Jézus egyik utolsó tette? Megmosta a tanítványok lábát. Szolgálta a 
tanítványokat. Nekünk is fel kell ölteni ezt a hozzáállást, hogy legyünk mások szolgája, de ne 
rabszolgája. Természetesen a szolgálóknak meg kell felelni az Ige által támasztott  
követelményeknek. Le van írva, hogy milyen legyen a presbiter. Szívélyes, szeretetteljes, 
kedves, Igével telve, hittel telve, felsorolja. Isten senkit nem jogosít fel arra, hogy a 
tekintélyükkel visszaélve kegyetlenkedjenek a nyáj felett. Egyébként is jó ezt tudni, hogy 
minden pásztor minden szolgáló elszámolással tartozik egy valakinek, a főpásztorunknak, az 
Úr Jézusnak. Fontos megérteni, hogy a dicsőség nem a miénk. A dicsőséget nem szabad 
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érinteni. Sok esetben, amikor pásztornak megköszönnek valamit, mutogatnak felfelé, hogy 
továbbadom a dicsőséget, mert én csak egy edénye voltam a kenet közlésének, az ajándékok 
közlésének, semmi más. Aki mégis érinti a dicsőséget, az könnyen előidézheti saját bukását. 
Ugyanis a magasból le is lehet pottyanni. Volt nálunk egy fűrészes, egy ilyen autó hátuljára 
volt beépítve a tűzifa fűrészelő szerkezete, még gyerekkorunkban járt hozzánk. Azt mondta ez 
a Karcsi bácsi nagyon jó példaként, hogy ahogy a lepkék este repülnek a felkapcsolt lámpa 
fényéhez, és ott körbe-körbe, míg el nem szédülnek, és lepottyannak. Jó néhány ember 
ugyanígy teszi, hogy megy a világosságra, megy a dicsőségre, és addig-addig szaladgál, míg 
egyszer csak lezuhan, lepottyan. 

Máté 20,16. 
Ekképpen lesznek az utolsók elsők és az elsők utolsók; mert sokan vannak a 

hivatalosak, de kevesen a választottak. Ámen. 
Gyakorlatban ez hogy néz ki? Vannak olyanok, akiket Isten elhív a szolgálatra, vannak 

olyanok, akiket ezek közül felken, és ki is küld a szolgálatra, ezek mind szellemi dolgok. De 
vannak olyanok, akik testi úton közelítik meg az egészet, elmennek a boltba, vásárolnak egy 
mikrofont, és megpróbálnak egyedül a szolgálatba. Elhívás és felkenetés nélkül. 

János 15,16. 
16. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek 

titeket, hogy ti elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon; 
hogy akármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja néktek. Ámen. 

Ehhez nem kell különösen mit hozzáfűzni. A szolgálat nem szakma, és nem megélhetési 
forrás. A szolgálat Isten természetfeletti elhívása. Nem vonható párhuzam, ha valaki sikeres 
vállalkozó, akkor őbelőle biztos jó prédikátor lesz. A kettőnek nincs köze egymáshoz. A 
szolgálat egy szóval határozható meg. Munka. Bill Kaiser egyszer szólt arról, hogy ő hogyan 
kezdte a szolgálatát. Természetesen ez úgy működik, hogy az új pásztorjelöltek, valahonnan, 
valamilyen pásztorszolgálatból kinövekedett. Van olyan szolgáló, aki előttük jár, minden 
mértékben. Őt is összehozta az Úr egy ilyen személlyel. Miután újjászületett, betöltekezett 
Szent Szellemmel, nem sok idő múlva azt mondta az elöljárója, hogy most menjünk erre a 
településre, és kezdjünk egy munkát. Fogalma sem volt, hogy mi az, hogy munka, mit takar 
ez a szó. Akkor elkezdték szervezni a gyülekezetet, szórólapoztak, plakátoztak, és azt mondta, 
hogy kelj fel, és prédikálj, kezd el a munkát. Nem tudom, hogy emlékeztek erre? Hogy 
nagyon hamar volt. Tehát nem volt egy-két év, hanem nagyon gyorsan. Ez itt belém ragadt, 
hogy a szolgálat az egyenlő munka. Itt is egy munkát végzünk. Ti is a szomszéd településen 
egy munkát végeztek. Három nevet említek a teljesség igénye nélkül. Péter, János, és Jakab. 
Szorgalmas halászemberek voltak, amikor Jézus elhívta őket. Mi ebből a tanulság? Hogy a 
szolgálatot nem a lusta embereknek találták ki, hanem azoknak, akik teljes erőbedobással 
képesek dolgozni az Úrért. 

János 9,4. 
4.Nékem cselekednem kell annak dolgait, aki elküldött engem, amíg nappal van: 

eljön az éjszaka, mikor senki sem munkálkodhatik. 
A cselekedni szó a görögben azt is jelenti, hogy dolgozni. Meg kell fogni a munkát addig, 

amíg van rá lehetőség. Isten elhívása szent, és örök. Ez messze túlmutat minden hétköznapi 
dolgon. 

Róma 11,29. 
29. Mert megbánhatatlanok az Istennek ajándékai, és az Ő elhívása. 
Azt írja, hogy Isten elhívása, megbánhatatlan. Soha nem vonja vissza attól a személytől, 

akit Ő valamilyen ajándékkal felszerelt, a kenetét sem vonja vissza, az elhívását sem vonja 
vissza, jóllehet, vannak olyanok, akik elhívottak, felkentek, és kiálltak a munkából. De az 
elhívás ott van az életük felett, és az ajándékaik is. Az elhívás egy életre szól, és ott fog égni 
az életedben, és szinte felemészt, hogy azt betöltsed. Krisztus testében nem lehetnének 
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használaton kívüli tagok. Mert a teljesség, - ahogy a múlt héten ezt kibontottuk – az akkor van 
meg, ha Krisztus teste összeáll, együtt működik, mert az ajándékok szét vannak osztva a 
testben. Úr Jézus egyedül birtokolta a kenetnek a teljességét. Gyülekezeti testben tagonként 
van szétosztva. Ezért fontos a gyülekezeti testnek együtt munkálkodni, együttáradni a testtel. 
Probléma származik abból, ha a hívők hosszú időn keresztül csak üldögélnek, és melegítik a 
széket. Mert mindenkinek van valamilyen elhívása. Előző alkalommal beszéltünk a segítő 
szolgálatról. Az is nagyon sokrétű. Nagyon sok helyütt kínálkozik lehetőség, hogy a szentek 
szólják az örömhírt. Először is otthon. Rokonságban, szomszédok is vannak. Laksz egy 
utcában. Van egy munkahelyed, és nem sorolom tovább. Rodni szolgálót 1979-ben kente fel 
az Úr, és prédikálásra hívta el. Ahol lehetőség nyílott rá, ő kész volt mindenhol prédikálni. 
Ilyen a Kánaánunk. Ha egy utcán kell evangelizálni, vagy szolgálni, vagy egy aluljáróban, ez 
számunkra nem akadály. Rodnit nem érdekelte, ha csak ketten hallgatják a tanítást, nem 
érdekelte, hogy ki hallgatja, milyen származású, és az se érdekelte, ha a egy városon átutazott, 
és előtte telefonon beszélt a pásztorral, és mondta, hogy átutazok, és megyek tovább. Abban 
bízva, hogy esetleg lekapcsolja, és megkéri, hogy nála is tartson egy alkalmat. De általában jó 
utat kívántak neki. Ez se érdekelte. Egy alkalommal kibérelt pár száz ülőhelyes termet, 
szórólapok ezreit szórta szét, amelyen négy napos evangelizációs alkalom sorozatot hirdetett 
meg. Ebből feltételezem, hogy evangélista ajándékkal kenettetett fel. Első este volt nyolc fő. 
Örült, és nagy tűzzel szólta Isten Igéjét. Negyedik estére negyven főre duzzadt a létszám. 
Többszázas terembe. Ezt viszont ő megőrizte, mint kiindulási pontot. Hogy tudjon 
visszatekinteni, honnan indult. Zakariás 4,10 említi azt, hogy kicsiny kezdet. Az Úrnak a 
mondandója ezzel kapcsolatban az, hogy ne vesd meg a kicsiny kezdetet. Két Ige is 
kínálkozik ehhez, az első a 

Máté 25,21. 
21. Az ő ura pedig monda néki: Jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra 

bízlak ezután; menj be a te uradnak örömébe. 
Lényeg az, hogy kevésen voltál hű, azt megcselekedted, ezért többet kapsz. Több 

feladatot, több tálentumot, és így tovább. 
Lukács 16,10. 

10. Aki hű a kevesen, a sokon is hű az; és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. 
Ámen. 

Kezdetben az Isten nem nagy dolgokat vár el tőlünk. Azt szeretné, hogy azt a kicsit, amit 
ránk bíz, azt megtegyük. Lehet, hogy annyit, hogy egy örömhíradót dobjál be valakinek a 
postaládájába. Mindenképpen oda kanyarodunk vissza, hogy a kevésen is meg kell állni. Akár 
egy kevés létszámú induló gyülekezeten, akár még nincs annyi szókincs, még kevesebb a 
szókincs. De azon a kevésen, ami van, azon meg kell állni. Rodninak tanácsolták,- mert 
először ilyen döcögősen indult a szolgálata – hogy a biztonság kedvéért azért jó lenne neked 
egy mellékállás. Ügynökölj egy kis biztosítással. Persze ő ezt visszautasította, mondván, hogy 
engem az Úr el fog tartani. És ha jól visszaemlékszem, én is így voltam a legelején, amikor 
hallottam a tanításokat, hogy az Úr az én ellátásom forrása, és amikor 1999. januárban 
megszűnt a munkaviszonyom, én is így voltam, hogy az Úr eltart engem. Akkor még nem 
tudtam, hogy lesz egy nyugdíjam, hogy mennyi lesz a nyugdíjam, hány év kell a nyugdíjhoz. 
Majd az Úr eltart engem. Ott van szemem előtt, hogy a Bill Kaiser is, és mások, ugye? 
Nemcsak őket, hanem a szolgálókat az Úr eltartja valamilyen csatornákon. Utána tanácsolták 
a feleségének, hogy ha te nem, akkor a feleséged akkor valamilyen mellékállást azért 
csinálhatna. De ők eltökélték, hogy a nehéz időkben sem adják fel sosem a szolgálatukat. 
Idővel meg fogod találni a kijelölt lőállást. Isten tervét, és célját az életedben, de 
hangsúlyozom, hogy ehhez időre van szükség. Kenneth Hagin is beállt a tanító szolgálatba, és 
tizenvalahány év múlva az Úrtól kapott egy intést, hogy a prófétai ajándékokat elhanyagoltad, 
mert csak a tanítói vonalra álltál rá. A szolgálat betöltéséhez bizony meg kell fizetni az árat. 
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Olvastuk az előbb a Máté 20,16-ban, hogy sokan vannak az elhívottak, de egyesek halogatják 
szabadfordításban 
– ugyanazt jelenti. Egyesek halogatják a szolgálatba állást, kifogásokat 
hoznak. Annyi befőznivaló van, kicsi a gyerek, idős a nagymama, meg a nagypapa. De Isten 
ezekre is tud megoldást adni. A felkentek közül sem tölti be sajnos mindenki Isten elhívását, 
mivel nem hajlandók megfizetni az árat. Azaz, elkülönülni a világtól. A világi szokásoktól, a 
világi barátoktól, a világi műsoroktól, és sorolhatnám. Megint csak az a kép jön be, hogy 
nekünk olyan helyre kell csatlakoznunk, ahonnan Krisztus élete árad. Ez a jó hely. Akik 
halogatják, azok nem készek hűségesnek lenni a kevésen, és számukra Isten nem is tud 
biztosítani többet. Több kenetet, több bárányt, és egyáltalán növekedést a szolgálatban. Isten 
az egész Krisztus testét használni akarja. Ennek érdekében az utolsó időben sokakat meg fog 
látogatni, és ki fog küldeni. Gondoljatok Pálra. Egy keresztényüldöző ember. Akkor még Saul 
volt. Gondolták volna az ismerősei, hogy ő hamarosan Isten elhívottja, és az Evangélium 
hirdetője lesz? Nem. De Isten látta az ő hozzáállását, és szívét, hogy meg tudja változtatni, és 
meg is tette, meg is látogatta. Mindnyájunknak van elhívása az örömhír terjesztésére, és ezen 
túlmenően a békéltetés szolgálatára, - amit a múlt héten meg is magyaráztunk, - hogy az 
embereknek el kell magyarázni, hogy ember és Isten között békesség van. Megbékélt Isten az 
emberrel. Nem haragszik az emberekre. Szereti az embert. Kezdve a környezetedben, és 
növekedést fog adni Isten. Újabb ajtókat, és helyeket fog kinyitni. Rodni kapott egy nagyon 
fontos útmutatást az Úrtól, hogy üzenet nélkül ne menj szolgálni. Rodni bibliaiskolában 
tanított, és megkérdezte a tanítványokat: hányan szeretnétek prédikálni? Összes kéz fent volt. 
Hányan szeretnétek egy helyet, egy gyülekezetet? Összes kéz fent volt. Harmadik kérdés így 
hangzik: Hányatoknak van üzenete? Egy kéz sem volt fent. Rodni válasza a következő volt, 
hogy először üzenetet kérjél az Úrtól, és csak az után helyet a prédikálásra. Mert mi haszna a 
helynek, ha nincs üzenet? Természetesen Isten akar adni üzenetet, lehet, hogy csak egy 
mondatot, és ha ezt hűségesen átadod, akkor sokkal többet fog ezután rád bízni. Péter az Ékes 
kapunál mit mondott? 

Apostolok cselekedete 3,6. 
6. Péter pedig monda: Ezüstöm és aranyom nincs nékem; hanem amim van, azt 

adom néked: a názáreti Jézus Krisztus nevében, kelj fel és járj! Ámen. 
Nemcsak, hogy mit mondott, hanem Péter az Ékes kapunál mit adott át a sántának? Az 

„adta” szó a görögben azt is jelenti, hogy ajándékoz, és átnyújt. A béna, az gyakorlatilag egy 
kis alamizsnát várt. A „kaphatna” szó azt jelenti, hogy „lambano”, a görögben. Meg akarta 
ragadni, el akarta venni azt, amit neki kínálnak. De Péter nem fizikai dolgot kínált, nem pénzt, 
nem ételt, hanem azt, ami a szellemében volt. A krisztusi életet. Azt mondta, hogy kelj fel, és 
járj, és megtörtént a csoda. A mi esetünkben is élő víznek kell kiömleni a bensőnkből, és így 
életet tudunk átadni a hallgatóságnak, vagy akivel éppen kapcsolatba kerülünk. El kell tökélni 
magunkban, és mindannyiunknak, hogy engedelmeskedünk Istennek, és töretlenül 
végrehajtjuk az Ő akaratát, az Ő tervét, az életünkben. Nem lehet akadály, ha gonoszul 
beszélnek rólunk. Nem lehet akadály, ha rémtörténeteket találnak ki rólunk. Az sem lehet 
akadály, ha káromolnak bennünket. Nem szabad, hogy ezek megállítsanak. Azt mondják, 
hogy itt varázslás történik, akkor próbálj meg válaszolni azzal az Igével, hogy jaj azoknak, 
akik az igazat hamisnak mondják. Nem mindenki fogadja be az Igét. Az Úr Jézus munkáját 
bántalmazzák. Tégy meg minden tőled telhetőt, és előrehaladást kapsz a kenetben is az Úrtól. 
Természetesen idő kell ahhoz, hogy valakinek a szolgálata neves legyen. Elöljárónk már 20 
éve van Magyarországon. Az ő nevét már ismerjük. Azért az evangélista nevét is ismerik itt 
helybe is ugye? Jézus 30 évet töltött el a felkészüléssel, hogy három és fél évet szolgáljon. A 
felkészülés ma sem kikerülhető. Miután valakit az Úr elhívott, és felkent a szolgálatra, utána 
is folyamatosan készülnie kell, és készül is. 1998-ban kezdtem a szolgálatot, addig ott állt a 
számítógép a sarokba, hozzá se nyúltam. De jött az indíttatás, hogy elő vele. Nem jártam 
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iskolába, de az Úr megtanított, hogy mit hogyan kell. Mai napig is úgy van, hogyha nem 
tudok valamit, kérem az Urat, és kisvártatva jön egy sugallat, egy bölcs gondolat, hogy így 
kell csinálni. Lényeg az, hogy a szolgálatom elején elkezdtem különböző szórólapokat 
csinálni, kivonatoltam dolgokat, most ahogy visszatekintek, az a kenet már elkezdett 
munkálni, és csak csináltam-csináltam, nem érdekelt, hogy mennyire lesz hasznos, 
gyakorlatilag az egy begyakorló időszak volt. Kívánni kell azt, hogy az ember magasabbra 
kerüljön Isten dolgaiban, az Igében pedig mélyebbre hatoljon. Smith Wigglesworth állandóan 
elégedetlen volt, és ez egy hajtóerő volt a számára, és így tudott előrenyomulni azon az úton, 
amit Isten kijelölt a számára. A ma élő szenteknek is ideje kiszállni a TV-s fotelből, 
cselekedni az Igét, hirdetni az örömhírt, és a kenet növekedni fog, mindannyiunk életében. 
Ámen. Bízom benne, hogy volt valami használható a mai napon is a számotokra. Vagy 
megerősítés. Mert az is jó ám, a megerősítést nagyon szeretem, ha már tudom, és úgy 
csinálom, de azért hallom, hogy elhangzik a pesti tanításban, akkor nagyon örülök neki, hogy 
ez egy megerősítés volt a számomra. 

 
4. Különféle kenetek 

 
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.  

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. 
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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.  

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.  
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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 
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.  
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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; 
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 
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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 
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. 
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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. 
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.  
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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: 
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.  
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5. Olajcsere 

 
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.  

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.  
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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 
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 
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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.  

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 12,48-
ban olvassuk, hogy akinek sokat adtak, attól sokat is követelnek.  
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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.  

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.  
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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 
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.  

 
6. A kenet növelése 

 
Folytatjuk az Isten érintése tanítássorozatot a 6. résszel. A mai tanítás címe: A kenet 

növelése 
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Először is le kell szögeznünk, hogy a kenet nem valamiféle formula, hanem az Istennel 
való kapcsolat, az Istennel való együtt járás. Nem lehet a boltban megvásárolni, nem lehet 
sehol beszerezni, ez kizárólag az Istennel való együtt járásból fakad.  

Előfordul, hogy próbálják utánozni a keresztények Isten nagy embereit, de ez kimondottan 
testi utánzás és nem a Jézus Krisztus közösségével való kapcsolatból fakad. Így nem is fog 
eredményt szülni.  

Tudjátok, hogy Isten mindig az indítékot tekinti, hogy mi van a szívünkön, és milyen 
indítékkal teszünk dolgokat. Akár imában, akár adakozásban, vagy bármiben. Helytelen az 
indíték, amikor egy szolgáló azért szervez egy alkalmat, hogy nagy tömeg gyűljön össze. A 
helyes indíték az, hogy az emberek gyógyuljanak meg. Látjátok, hogy indíték és indíték 
között van különbség.  

Smith Wigglesworth nevét már ismeritek. Kenneth Hagin többször írt róla. Ő reggel 4 
órakor kelt, úrvacsorát vett és három órát imádkozott. Az utánzói ezt az iramot nem bírták, 
mert ők testből próbálták ezt lemásolni. Wigglesworthnek ilyen szoros kapcsolata volt az 
Úrral, és a szolgálata ebből táplálkozott. Ennek következtében jöttek azok a csodák, amiket 
lehet olvasni róla.  

Az ő szolgálatában több mint egy tucat halott támadt fel, Isten dicsőségére. Ezt nem 
mindenki mondhatja el. Őt Isten különösen használta ebben. Illetve a három erő ajándéknak – 
ahogy korábban már említettem – együtt kell működnie ilyenkor. Olvastam Smith 
Wigglesworthról, hogy amikor hitben elérkezett a plafonhoz, akkor tört át a menny felé. Így 
tud megnyilvánulni Isten ereje, a Szent Szellem ereje. Nem régen már olvastuk, de ide is 
beleillik az: 

Apostolok cselekedetei 4,13. 
13. Mikor pedig látták Péternek és Jánosnak a szólásban való bátorságukat, és 

megértették, hogy írástudatlan és közönséges emberek, csodálkoznak vala; meg is 
ismerék őket, hogy Jézussal voltak. Ámen. 

A múltkor az Igének az első felét tekintettük, hogy nem volt teológiai képzettségük a 
tanítványoknak. Le van írva, hogy írástudatlanok voltak, de Isten képes használni mindenkit, 
aki a szívét átadja Istennek.  

Most a vers végét tekintsük, hogy felismerték az emberek, hogy ők Jézussal voltak. Péter 
és János kenete a Jézussal való kapcsolatból táplálkozott. Nem egy formulából. A kérdés az, 
hogy rajtad meglátszik, hogy nemrég Jézussal voltál közösségben? Erre kell törekedni. 

Emlékeztek, amikor Mózes felment a hegyre, és Istennel találkozott? Úgy jött vissza, 
hogy az arca sugárzott és le kellett takarnia, amikor az emberek elé járult. Valami hasonlót 
kell, hogy a világ észrevegyen rajtunk, amikor mi az Úr Jézussal egy hosszabb időt töltünk 
közösségben.  

Ne felejtsük el, hogy a szentháromság harmadik személye a Szent Szellem. 
Kihangsúlyozom, hogy a Szent Szellem egy személy. Fizikailag nem látható, de egy személy. 
Vannak érzései, tud bánatos lenni, tud örömben lenni, és sorolhatnám tovább. A Szent 
Szellem egy személy, nem pedig egy nyelv. Ugyanis vannak keresztények, akik a nyelveken 
szólást keresik, és nem a Szent Szellemmel való kapcsolatot, és betöltekezést. Pedig a 
sorrendet nem lehet megfordítani. Felmerül a kérdés, hogy mi haszna a nyelveken szólásnak, 
erő nélkül?  

Lukács 24,49. 
49. És ímé, én elküldöm tireátok az én Atyámnak ígéretét; ti pedig maradjatok 

Jeruzsálem városában, mígnem felruháztattok mennyei erővel. Ámen. 
Mi a haszna a nyelveknek erő nélkül? – Ismétlem a kérdést. Szükséges hozzá a mennyei 

erő. A tanítványok nem tudták pontosan, hogy Jézus felemeltetését követően – abban a tíz 
napban – mire is várakoznak? Megint egy sorrendre fogunk felfigyelni.  

Apostolok cselekedetei 2,1-4. 
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1. És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egyakarattal együtt valának.  
2. És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és 

eltelé az egész házat, ahol ülnek vala. 
3. És megosztott tűzlángnyelvek jelentek meg előttük, és üle mindenikre azok közül.  
4. És megtelének mindnyájan Szent Szellemmel, és kezdének szólni más nyelveken, 

amint a Szellem adta nékik szólniuk. Ámen. 
Mi volt az első? Hogy betöltekeztek Szent Szellemmel, azaz mennyei erővel ruháztattak 

fel. A második: nyelveken szóltak. Nem a nyelveken szólást kell keresni egy kereszténynek, 
hanem először a Szent Szellemet, és a Szent Szellemmel való betöltekezést. Ennek a 
gyümölcse a nyelveken szólás.  

A korai egyházban ott volt a lényeg. Ott volt a Szent Szellemnek a jelenléte. Sok helyütt 
mára csak a formula maradt. Ez a hagyományos egyházakra vonatkozik elsősorban. Megvan 
egy forgatókönyv, Isten ereje azonban nincs ott. Sőt lezárják. Ezt mondta Jézus, hogy a saját 
rendelkezéseitekkel hatástalanítjátok Isten Igéjét. Bezárják az erőt. Vissza kell térni minden 
felekezetnek a lényeghez, a Szent Szellem erejéhez, a kézzel fogható mennyei anyaghoz.  

Mert a kenet, fizikailag nem látható, de érezhető, tapasztalható, mint egy mennyei anyag. 
Múlt héten azt mondtuk, hogy a kenet az olajjal hozható párhuzamba. Azt is mondtuk, hogy 
az olajjal bedörzsölt juhokat nem támadják a rovarok. Ha a Szent Szellem bedörzsöl 
bennünket ezzel a kenettel, ezzel a szent olajjal, akkor ez védelmet biztosít a számunkra is a 
sötétség erőivel szemben.  

Ahhoz, hogy Isten használni tudjon minden hívőt, egy Vele való találkozásra van 
szüksége mindenkinek. Pál hol találkozott az Úrral? A damaszkuszi úton, amikor még 
Saulnak hívták. Mózes hol találkozott Istennel? Az égő csipkebokornál. Jóbnak is volt egy 
találkozása Istennel, amiről eddig valahogy nem szereztem tudomást, de lehet, hogy nektek is 
új. Jób általában arról híres, hogy sok problémája volt, de ugyanúgy meg kell említeni azt, 
hogy Isten mindenből kihozta, és a többszörösét kapta vissza annak, amit elvesztett.  

Jób 42,5. 
5. Az én fülemnek hallásával hallottam felőled, most pedig szemeimmel látlak téged.  
Jób előtt megjelent az Úr. Bizonyára van még a Bibliában hasonló példa.  
Nem tudom, hogy Ságváron volt-e valamilyen könyv bemutató valaha. Hallottunk már 

könyvbemutatókról és van, aki elmegy, van, aki csak a könyvét olvassa el. De azt hiszem, 
hogy mindannyiunk számára érezhető és érzékelhető különbség, hogy más elolvasni egy 
könyvet, vagy más találkozni a szerzőjével.  

Nekünk is van egy könyvünk, ezt mi olvasgatjuk szorgalmasan, de teljesen más, ha a 
szerzőjével találkozunk. Isten Szelleme diktálta le szent embereknek ezt a könyvet, ezért 
hiteles. Én hitelt adok neki.  

Az imádkozó életnek, a szeretetből kell fakadni. Mégpedig egy olyan szeretetből, ami az 
Atyával egy közösséget képez. Ezt a közösséget naponta szükséges ápolni. Az ima normális 
esetben kétirányú kommunikáció. Mert mi imádkozunk, az Atya pedig válaszol. Egyeseknél 
ez csak egyoldalú sajnos. Kérnek valamit, és ezzel lezárják. Nem is figyelnek a válaszra. A 
normális imaélet egy kétirányú információáramlás.  

Az imádkozó élet ne napi vallásos rituálé legyen. Ugyanis az Újszövetségben nincsenek 
vallási törvények. Hogy mit is értsünk ez alatt? Ha az időnk tizedét felajánljuk az Úrnak, 
akkor nem szabad mereven tekinteni ezt, és stopperórával figyelni az időt. Mert lehet, hogy 
egyik nap csak tíz percet tudunk az imára szánni, mivel vannak teendőink, ügyintézéseink. És 
ez miatt nehogy valakinek bűntudata legyen, hogy nem tudta kiimádkozni az idejének a tíz 
százalékát.  

Ha túllépi, az se legyen baj. Az se okozzon gondot. Nem szabad ilyen merev szabályokat 
hozni magunknak, hogy mindenáron most az időnk 10%-át minden nap imára szánom. Mert 
lehet, hogy alakul egy olyan helyzet, hogy menni kell, utazni kell, jönni kell, vagy csak 
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útközben tudok imádkozni és lehet, hogy csak 5percet, vagy 10percet. A lényeg az, hogy az 
ember az Úrhoz forduljon.  

Az imában is a hit és a szeretet irányítson, ugyanis holtcselekedetnek nevezik azt, ami 
nem ilyen. Talán Kenneth Hagin könyvében olvastam, hogy faggatta az Urat, miért nem kap ő 
több erőt, hogy azzal tudjon munkálkodni? Valami olyan választ kapott, hogy először tanulj 
meg szeretetben járni mindenkor, hogy a felől én megbizonyosodjak, és utána kapsz erőt.  

Ha például közlekedsz az úton, és valaki bevág eléd – s ha birtokolnád azt a nagyobb erőt 
–, akkor te az útról le tudnád őt söpörni. Tehát e sorok között kiviláglik a szeretetben járás 
első számú fontossága. Mert néha még kilépünk a hústestbe.  

1Thessalonika 5,17. 
17. Szüntelen imádkozzatok.  
Azt hiszem, ez magáért beszél. A szüntelen azt jelenti, hogy mindenkor. Azt is jelentheti, 

hogy folyamatosan. Tehát nekünk ki kell fejlesztenünk egy saját imádkozó életmódot. Nem 
lehet sablonokat keresztényekre húzni, hogy most ennyi időt imádkozzon nyelveken, ennyi 
időt pedig az imakönyvből imádkozzon, megvallásokat. Mindenkit a Szent Szellem vezet. Ha 
kialakul egy saját imádkozó életmódunk, akkor a szívünk bármely pillanatban Istenhez tud 
kiáltani bárkiért és a gondolatunk sem fog eltávozni messzire Istentől.  

Hallottam több kereszténytől és én magam is, ha meghallom a mentőautót, akkor egy 
rövid, határozott imát mondok. Tehát bármikor képesek vagyunk Istenhez kiáltani akár a saját 
ügyünkben, akár más ügyében.  

Most cseresznye és meggy szezon van. Kőröshegyen sok évvel ezelőtt egy fiatal 
keresztény lány felmászott a cseresznyefára. Tudvalevő, hogy a cseresznyeág könnyen törik, 
talán a meggyág is. A lány megszedte a vödör cseresznyét, ami lógott a kampón, és egyszer 
csak elindult a vödör lefelé. Nagyon aggódott, hogy mi lesz, ha kigurul a cseresznye, és neki 
fel kell szedni. Elkiáltotta magát, hogy Jézus nevében vödör, talpra essél! És a vödör talpra 
esett. Tehát bármikor kiálthatunk az Úrhoz.  

Megfigyelhetitek magatokon, ha van egy hirtelen helyzet, és Jézus neve jön ki a szátokon, 
akkor már jó szinten vagytok. Legalább azt a szintet el kell érni, hogyha van egy váratlan 
esemény, egy krízishelyzet, akkor a Jézus neve jöjjön ki a szátokon. Ez egy növekedést mutat, 
csak ezt akartam mondani. Persze innen is lehet tovább növekedni.  

Vannak keresztények, akik soha nem tapasztalják meg Isten érintését. Ők azok, akiknek a 
reggeli ébredést követően az első gondolatuk, és az első szavuk nem Istenhez fordul, nem 
Istenhez szól, hanem rögtön az élet dolgaival kezdenek el foglalkozni: Mit főzök ma, miből 
fogok bevásárolni, vajon a bank fölhív-e ma, vagy kapok-e ilyen levelet? – és ehhez hasonlók. 
Ebből is ki lehet növekedni természetesen. Mindenki itt kezdte valamikor.  

A Júdás 1,20-hoz lapozunk. Igaz, hogy csak egy fejezete van Júdás levelének, de a 
bibliakeresőben megszámozták, mert másképp nem működne a rendszer. Látjátok a 
különbséget, hogy hol voltunk? Ahogy ébredtünk, elkezdtünk aggodalmaskodni az aktuális 
problémán, vagy pedig fölébredünk, és köszöntjük az Urat. A kettő között különbség van. 

Júdás 1,20. 
20. Ti pedig szeretteim, épülvén a ti szentséges hitetekben, imádkozván Szent Szellem 

által.  
Épülvén a szentséges hitetekben. Épülni kell szellemben. Ezt az épülést úgy lehet elérni, 

hogy gyülekezetbe járunk rendszeresen, nem minden másnap – Karácsony másnap és Húsvét 
másnap – hanem rendszeresen. Foglalkozunk az Igével és ennek különböző módjai vannak: 
Olvasni, hallgatni, nézni és imádkozni természetesen. Az ember szíve lehet távol Istentől, de 
nekünk arra kell ügyelni, hogy a mi szellemünk felépített állapotban legyen – ahogy olvastuk 
az Igében –, hogy épülvén. Épülni kell szellemben, épülni kell hitben.  

Különböző imafajták léteznek. Erről Jim Sandersnek van egy kiváló könyve, erről 
korábban tanítottunk már egy sorozatot, ami a Békeváron megtalálható. Most nincs idő 
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belemélyedni, de azt tudni kell, hogy a különböző imafajták különböző szabályok alapján 
működnek éppúgy, mint ahogy a sportban a különböző játékokra különböző szabályok 
vonatkoznak.  

Ahhoz, hogy Isten használni tudjon bennünket, két imatípust kell hangsúlyosan előtérbe 
helyezni.  

1. Az odaszánás imája. Jézus példáját vehetjük leginkább, amikor a Gecsemáné kertben 
azt mondta az imája közben, hogy: Atyám, a te akaratod legyen meg. Ő Isten tervét 
maradéktalanul beteljesítette. Mindaddig, amíg a földön szolgált az Atya akaratát cselekedte 
meg. Azt, amit hallott az Atyától, azt cselekedte meg.  

2. A megtérés imája. Itt most nem az újjászületésre gondolok – mert ezt a két fogalmat 
néha fölcserélik a keresztények –, hanem arra, amikor elvétjük az utat és erre rájövünk, 
felismerjük, és kiigazítjuk magunkat. Tehát visszatérünk a helyes útra.  

Így tudjuk a szívünket tisztán tartani. Ez a visszatérés szeretetből történjen és ne egy 
bűnközpontúság miatt. Azért legyen, mert szeretjük az Urat. Őt akarjuk szolgálni bármilyen 
módon és visszatérünk az Ő útjára. Sajnos ez a két imafajta sok hívő életéből hiányzik.  

Aki több kenetet szeretne, annak tudnia kell, hogy Isten az odaszánt szíveket, az alávetett 
szíveket szereti. Nagyra méltányolja a megtérést és a nyitott szívű, engedelmes gyermekeit, 
mert őket tudja használni.  

Istennek nagy emberei minden napos közösségben éltek az Úrral úgy, ahogy említettem 
Smith Wigglesworthot is. Rendszeresen hosszú időt töltöttek imában. A szolgálatuk az Úrral 
való közösség túlcsordulása, más néven kiáradása. Nekünk is meg kell tanulnunk, hogy az 
ima elsődleges célja az Úr jelenlétében való időzés, azaz a Vele való közösség ápolása. Isten 
érintésének a túlcsordulásából tudunk mi is szolgálni a sok sebből vérző emberek felé.  

2Timótheus 2,15. 
15. Igyekezz, hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint oly munkás, aki szégyent 

nem vall, aki helyesen hasogatja az igazságnak beszédét.  
Aki helyesen hasogatja Isten Igéjét, aki igei módon beszél, arról a keresztényről van szó. 

A hívők számára létfontosságú az Ige alapos ismerete. Aki még az Ige alapjait sem ismeri, az 
könnyen figyelmen kívül hagyja az Ige igazságát. Ezt a 2Timótheus 4,3-ban olvassuk el.  

2Timótheus 4,3. 
3. Mert lesz idő, mikor az egészséges tanítást el nem szenvedik, hanem a saját 

kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük; Ámen. 
Hogyan kell a kereszténynek megtalálni a helyét Krisztus testében? Úgy, hogy meg kell 

kérdezni az Urat, hogy: Hol van az a hely, ahova Te engem szeretnél elplántálni? Nem úgy 
működik a dolog, hogy beleszületünk egy gyülekezetbe, mert a szüleink is egy bizonyos 
gyülekezethez tartoztak.  

Itt az Igében pedig arról van szó, hogy mindenki a saját kívánsága szerint keres egy 
helyet, ami nem Isten akaratában van. Elmennek, megvizitálják, hogy itt milyen az alkalom; 
hát itt nő szolgál, ide nem jövök többet. Elmegyek egy másikra, itt túl hangos a prédikátor, 
oda se megyek. Így járnak sorba-sorba, azután valahol lehorgonyoznak.  

De ha nem a helyükön vannak a szentek – az Isten által kijelölt helyükön – tudjátok, hogy 
ez mit eredményez? Örömtelenséget, megkötözöttséget, halált, emberi dogmákat, emberi 
tantételeket, formulákat. Mert beleszaladnak egy olyan dologba, ami nem Istentől van. Ezért 
rendkívül fontos, hogy a Szentírást mélységében tanulmányozzuk abból a célból, hogy bibliai 
ismeretet szerezzünk.  

Szintén régen olvastam egy könyvben, hogy van aranyásó, és van aranymosó. Az 
aranymosó a folyó homokjából mossa ki az apró kis aranyszemeket. Az aranyásó pedig fogja 
a csákányát és elindul a hegy gyomrába. Nagyobb erőfeszítéssel, több verítékkel, de nagyobb 
eredmény reményében dolgozik, mert sokkal nagyobb rögöt találhat a hegy gyomrában, mint 
a folyó homokjában.  
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Ha mi leásunk az Ige mélyére, akkor nagyobb kincset találunk. Jönnek a kijelentések, a 
megértések és nagyobb lesz a világosságunk. Nagyobb világosságban tudunk járni.  

A másik dolog, hogy lassan majd kezd a kertben a paradicsom és paprika színesedni. Ha 
elfelejtettél vinni belőle egy késői vacsorához, akkor zseblámpával fogsz kimenni a kertbe. 
De mekkora világosságod lesz a zseblámpától? Nem lesz olyan világosságod, mint nappal, 
amikor mindent látsz, illetve abban az irányban lesz világosságod, amerre világítasz. A 
zseblámpákban is van különböző változat. A fénycsóva szélessége határozza meg a 
világosságot.  

Nekünk pedig az igei ismeretünk határozza meg a mennyei világosságot. Különös 
figyelmet kell fordítani az Evangéliumokra és a levelekre. Ezzel nem mondom azt, hogy az 
Ószövetséget nem szabad olvasni. Az Evangélium tanulmányozása során gyakorlatilag Jézus 
szolgálatával ismerkedhetünk meg közelebbről. Tanulmányozhatjuk Jézus szolgálatát. 
Lehetőséget ad Jézus szolgálatának tanulmányozására az Evangéliumok a feltárása.  

De a levelekre még nagyobb figyelmet kell összpontosítani, mert azokban van megírva, 
hogy Jézus mit szerzett meg a számunkra a tökéletes váltság bevégzése során. Ezért 
fontosabbak a levelek. Kik vagyunk Krisztusban? Mi az örökségünk Krisztusban? Mivé 
tétettünk általa? Mi vagyunk Őbenne? És sorolhatnám. Erről van egy gyönyörű imádság a 
könyvünkben, és ott az igeszámok is ki vannak gyűjtve, úgyhogy könnyű onnan 
tanulmányozni.  

Az életünkbe be kell épülni Jézus szolgálatának a helyes képe. Mert vannak olyanok, akik 
Jézus szolgálatát nem látják helyesen. Például azt állítják, hogy Jézus szegény volt. Volt háza, 
volt pénztárnoka és folyamatosan adakozott.  A szegény ember ezt nem tudja megtenni. A kor 
legmárkásabb járművével közlekedett. Szamara volt. Ma Mercedesszel vagy repülővel járnak 
az Isten nagy emberei, de akkoriban a szamár egy kiváltság volt. Gyerekkorunkban a kerékpár 
is nagy szó volt.  

Visszatérve az eltévedt bárányokra: Viszket a fülük, és a saját kívánságaik alapján 
keresnek tanítókat. Egyik pásztortársam azt mondja, hogy belenézett az egyik videós 
szolgálatba és látja, hogy egy környékbeli fiatal – aki a Krisztus Szeretete Egyház tagja –, ott 
ül. Ez a szolgálóasszony nem egy nyáj tolvaj, mert arról szólt, hogy akinek megvan a helye, 
az ott maradjon. Az maradjon azon a helyen, ahova Isten elplántálta.  

Ő egy felekezetközi szolgálatnak nevezi magát, ami azt jelenti, hogy minden felekezet felé 
igyekszik szolgálni. De akinek megvan a helye, azt nem akarja onnan kiszakítani, hogy: most 
gyere közénk, mert itt mennyivel jobb. Tiszta igei látása van, és nagyon jó a hozzáállása.  

Az igei gyülekezet arról ismerhető fel, hogy azokat a hitalapokat végzik, melyek a 
Bibliában le vannak írva. A múltkor említettük, hogy a Zsidó 6,1-2-ben lehet erről olvasni. 
Például a nyelveken szólás, a kézrátétel, mert ezt a kettőt nem mindenhol lehet 
megtapasztalni. Még ott sem, ahol igei gyülekezetnek nevezik magukat. Nem beszélve a 
bűnvallásról. Mert bűnvallás sincs. Vasárnap szó volt róla egy mondat erejéig.  

Maradj meg az egyszerű Evangéliumnál, miközben tanulmányozod azt. Nem kell 
túlkomplikálni, kiokoskodni belőle dolgokat, mert Isten úgyis ad belőle kijelentést. Ügyelj rá, 
hogy ne sodródj olyan területre, amely nem terem életet. Ez a másik ismérv, hogyha az 
embernek olyan érzése van, hogy; én nem az élet irányába haladok, akkor meg kell vizsgálni a 
helyét. A mellékvágány jele az öröm és a békesség elszivárgása. A Zsoltár 16,11-ben 
olvassuk, hogy Isten jelenléte mivel jár?  

Zsoltár 16,11. 
11. Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van Tenálad; a Te jobbodon 

gyönyörűségek vannak örökké.  
Két szót emelnék ki: az öröm és a gyönyörűség. Ha ez nincs meg egy hívő életében, akkor 

meg kell vizsgálnia, hogy azon a helyen van-e, ahol Isten szeretné őt látni? Hagyd, hogy az 
Igetanulmányozása közben is vezessen a Szent Szellem. Nemcsak az útirányt mutatja meg a 
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Szent Szellem, nemcsak a mindennapi életben segít, hanem még az Igetanulmányozásban is. 
A Szent Szellem ugyanis azért jött, hogy tanítson, és az Igét megelevenítse számunkra.  

János 10,27. 
27. Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem.  
Mondjuk együtt: ez én vagyok. 
János 10,5. 
5. Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak attól: mert nem ismerik az idegenek 

hangját. Ámen. 
Sajnos sok hívő semmit nem hall a mennyből. Ez azért fordulhat elő, mert az ember nem 

biztosítja a feltételt hozzá. Nem kapcsolódik rá Isten hullámhosszára. Sok hívőt nem is 
érdekli, hogy Isten szeretne szólni hozzá. Isten a Szent Szellem által akar vezetni. Ehhez 
érzékennyé kell válni a Szent Szellem vezetésére, a hangjára és ehhez halló fülre van szükség. 
De ez szellemi fület jelent. Ahhoz, hogy kiépüljön a megfelelő vételi kapcsolat, sok időt kell 
tölteni az Úrral. Sok időt kell tölteni az Úr jelenlétében.  

A TV előtt, a világi műsorok nézésekor – amiből csupán zaj származik –, nem nagyon 
lehet hallani az Úrtól. Egy család Balatonfüreden a TV-t föltette a szekrény tetejére. Olyan 
szempontból egy kicsit furcsálltam, hogy akkor hogyan néznek keresztény filmeket? De lehet, 
hogy megnézték laptopon. Felismerték azt, hogy a világi műsorokból zaj származik és 
kiiktatták.  

Minden elismerésem azé a szolgálóasszonyé, akivel a férje nem tart a szolgálatban, de 
elvárja, hogy este leüljön mellé a TV elé. Ő pedig szívesebben imádkozna, az Úrral töltené az 
idejét. Ott ül a férjével a TV előtt, és elérkezett arra a szintre, hogy le tudja magát kapcsolni a 
TV műsorról, és bekapcsolódik az Úrhoz, és szellemben imádkozik mellette. Minden 
elismerésem az övé.  

Tanuld meg meghallani Isten hozzád szóló szavát. Valamint légy kész, és légy azonnal 
engedelmes. Mert Isten, ha azt látja, hogy valaki nem engedelmes, akkor azt mondja: Minek 
szóljak neki, minek kérjem fel valaminek az elvégzésére, ha rangsorba a 28. helyre teszi az én 
kérésemet és nem az elsőre?  

Volt a községünkben egy keresztény asszony, több mint tíz évvel ezelőtt. Konkrétan az Úr 
a szívére helyezte, hogy melyik települést keresse fel egy köteg Örömhíradóval. Egy távoli 
települést az Alföldön. Meg is nevezte a helységet, de ő a mai napig nem ért oda. 
Gondoljátok, hogy ilyenhez fog szólni az Úr? Én úgy gondolom, hogy nem.  

Máté 11,15.  
15. Akinek van füle a hallásra, hallja.  
Itt a Biblia a szellemi fülekről beszél. Az Úrtól kell hallanunk, mert a Szent Szellem 

nekünk adatott. Az Ószövetségben – mivel a Szent Szellem nem volt még kitöltve –, a 
választott népnek el kellett menni a prófétához, a paphoz, akin keresztül szólt az Úr hozzá. 
Manapság nem így működik a dolog. Mindenkinek van forró drótja a jó Istenhez.  

1Sámuel 3,1-10. olvashatjátok: Volt egy Sámuel, aki Éli mellett szolgált. Ez a Sámuel egy 
nagyon fiatal fiú volt még, és egyszer azt hallja, hogy valaki a nevén szólítja. Fölkel, szalad 
Élihez: Mit kívánsz édes uram? Mondja Éli, hogy én nem szóltam. Menj vissza és aludj. Ez 
megismétlődik többször. Amikor Éli gyanút fogott, hogy ehhez a fiúhoz valószínűleg Isten 
szólt. Azzal küldi vissza, hogy ha még egyszer hallod a hangot, akkor a következőt mond: 
hogy szólj Uram, mert halja a te szolgád.  

Ez egy nagyon helyes megvallás. El is mondjuk most együtt: Szólj Uram, mert hallja a te 
szolgád. Ámen.  

Keresztények között is vannak alkalmi nagyothallók. Szelektálnak, hogy ezt meg akarom 
hallani, azt meg nem. Csak ami szimpatikus a számukra, azt engedik a fülükhöz. Volt egyszer 
egy farmer, aki vágyakozott arra, hogy Isten szóljon hozzá, vagy legalább üzenetet kapjon 
Istentől. 
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Az egyik reggel, ahogy kimegy a teraszra, felnéz az égre és látja, hogy egy kéz felír oda 
két betűt: M és Sz. Nem vizsgálta Isten akaratát az életére, hanem azonnal eladja a farmot és 
beáll misszionáriusnak, mert ő úgy értelmezte ezt a két betűt, hogy menj szolgálni. De sajnos 
a szolgálata kudarcot vallott.  

Megint elkezdett imádkozni az Úrhoz és egy idő múlva kapott is feleletet, hogy te 
túlbuzgó voltál és félreértetted ezt a két betűt. Mert én nem azt üzentem általa, hogy menj 
szolgálni, hanem menj szántani. Tehát óvatosnak kell lenni ezen a területen is.  

A legtöbben nem tévesztik el az Úr elhívását általánosságban az életükre vonatkozóan. 
Tudják az irányt, hogy melyik irányba kell menni. Amivel elő szokott fordulni a probléma, 
amit elvétenek, az a tökéletes szent időzítés, hogy: mikor? Ebben is kell figyelni a Szent 
Szellemre. Nemcsak az irányt, hanem az időzítést is meg kell kérdezni.  

Akik nem fejlesztették ki a szellemi fülüket, azok ugyanis nem hallanak tisztán az Úrtól. 
Akik nem hallanak tisztán, azok hagyják, hogy a körülmények és az élethelyzetek irányítsák 
őket, azaz, zajban vannak. Nézik a híradót: Úr Isten, már megint mi történt? Kit öltek meg, 
milyen baleset, tragédia történt?  

Az előbb beszéltem az indítékról. Az indíték ebben az esetben is lehet kétirányú. A 
kíváncsiság, hogy kivel mi történt? Mint a faluban is vannak kíváncsi természetű emberek, 
akik mindent megneszelnek, és rá is kérdeznek, mert sokkal többet akarnak tudni. Vagy a 
másik indíték az, hogy a keresztény azért nézi a híradót, hogy tudjon imádkozni azokért a 
helyzetekért.  

Egyébként ezzel a zajjal az a probléma, hogyha például vasárnap délelőtt nézed a pesti 
alkalmat, és utána olyan helyzetbe kerülsz, ahol világi atmoszféra van, ez megöli a kenetet. A 
krisztusi élet nem tud áradni. Akik már előrehaladtak az Úrban valamelyest, nem is kívánják a 
világi dolgokat. Akiket a körülmények és élethelyzetek irányítanak, azok a céljukat tévesztve 
kóborolnak, és nem tudják betölteni az isteni elhívásukat.  

Még egy dolog, ami félreviheti az embereket, félreviheti a hívőket. A próféciák. Van 
olyan keresztény, aki csak a próféciára utazik és azok hatalmas dossziéban le vannak fűzve.  
Dátumozva, időrendben sorakoznak. Ennek a többsége nem is teljesedett be. Egyébként 
tudjátok azt, hogy a prófécia az mindig feltételes? Mert az illető engedelmességén is múlik, 
hogy beáll-e abba a munkába, vagy elvégzi-e azt az üzenetet, amit Isten adott a számára. 

Természetesen jó a prófécia, mert azt hiszem mindannyian vágyunk egy-egy próféciára, 
de nem egy regény méretű dossziéban gyűjtjük őket. Van itt egy rímelős meghatározás: A 
prófécia nem információ, hanem konfirmáció. Aki ismeri a protestáns felekezetek szertartását, 
az tudja, hogy a konfirmáció megerősítést jelent.  

Egy próféciára ne úgy tekints, hogy Isten információt küld, hanem általában Isten akkor 
ad próféciát, amikor valamit szeretne a szívedbe megerősíteni. Te már tudod, vagy sejted, a 
prófécia pedig megerősít téged, és abba az irányba lök, amerre tovább kell menned. A 
próféciát így jó használni és természetesen azt is meg kell vizsgálni az Ige tükrében, hogy az 
megfelelő-e?  

Rávilágítok erre, hogy nem a próféciával van baj, azzal van baj, ha valaki túl egyoldalúan 
a prófécia üzenetére hagyatkozik csak, és nem figyel a Szent Szellem vezetésére, nem 
tanulmányozza az Igét, az Úrral való kapcsolatot, hanem mindent a próféciából akar kinyerni. 
A túlzott egyoldalúság nem jó. Mert levihet a fővágányról.  

Összefoglalva a mai tanításunk lényege: A kenet az Istennel való szorosabb kapcsolat által 
növelhető. Ámen.  

Hiszem, hogy hasznotokra volt ez is úgy, mint a többi. Mindig bízom benne, hogy kaptok 
újat is. Lehet, hogy van benne régi, vagy amit már tudtok, de az új dolgok megerősítenek 
benneteket. Én nagyon szeretem a megerősítést.  

 
7.  A jézusi minta 
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Folytatjuk az Isten érintése tanítássorozatunkat. A 7. rész következik. A mai tanítás címe: 

A jézusi minta. Az első Igénk: 
János 5,19. 
19. Felele azért Jézus, és monda nékik: Bizony, bizony mondom néktek: a Fiú 

semmit sem tehet önmagától, hanem ha látja cselekedni az Atyát, mert amiket Ő 
cselekszik, ugyanazokat hasonlatosképpen a Fiú is cselekszi. Ámen. 

A kenet növelésének a módja, az evangéliumok tanulmányozása, illetve a jézusi alapelvek 
követése. Ahogy olvastuk az Igében, hogy Jézus azt tette, amit az Atyától hallott és látott, 
ugyan így nekünk is csak azt szabadna tennünk, amit Jézustól látunk. A tanítványok követték 
Jézust, látták a csodákat és Jézus egy gyümölcsöző kilátást helyezett eléjük, amit a következő 
Igében olvashatunk.   

János 14,12. 
12. Bizony, bizony mondom néktek: Aki hisz énbennem, az is cselekszi majd azokat a 

cselekedeteket, amelyeket én cselekszem; és nagyobbakat is cselekszik azoknál; mert én 
az én Atyámhoz megyek. Ámen. 

Mi is tanítványok vagyunk, és ugyanúgy vihetjük tovább Jézus cselekedeteit, mint ahogy 
Ő tette. Mert a képességet a kenet által megkaptuk. Az Apostolok cselekedeteiben 
olvashatjuk, hogy volt egy időszak, amikor megtiltották a korai egyházban, hogy Jézus 
nevéről tanítsanak. Mit feleltek ezek a tanítványok? Azt mondták, hogy nem tehetjük meg, 
hogy ne szóljuk Jézus dolgait. Ha mi is ilyen helyzetbe kerülünk, akkor hivatkozhatunk az 
Apostolok cselekedetei 4,20-ra.  

Apostolok cselekedetei 4,14-20. 
14. Mikor azonban látták, hogy amely ember meggyógyult, ővelük együtt ott áll, 

semmit nem bírtak ellenük szólni.  
15. Mikor pedig őket a gyűlésből kiküldötték, tanácskoztak maguk közt, mondván: 
16. Mit cselekedjünk ez emberekkel? Mert, hogy nyilvánvaló csoda lett általuk, 

mindazoknak, kik Jeruzsálemben laknak tudtukra van, és el nem tagadhatjuk.  
17. De, hogy tovább ne terjedjen a nép között, fenyegetéssel fenyegessük meg őket, 

hogy többé egy embernek se szóljanak ebben a névben. 
18. Azért beszólítván őket, megparancsolák nékik, hogy egyáltalán ne szóljanak és ne 

tanítsanak a Jézus nevében. 
19. Péter és János pedig felelvén, mondának nékik: Vajon igaz dolog-é Isten előtt, 

rátok hallgatnunk inkább, hogynem Istenre, ítéljétek meg! 
20. Mert nem tehetjük, hogy amiket láttunk és hallottunk, azokat ne szóljuk. Ámen. 
Mi sem tehetjük meg, hogy az Úr Jézus dolgait, cselekedeteit ne hirdessük. Egy 

alapigazságot mondok. Azokra fogsz hasonlítani, akikkel időzöl. Ugyanis a kenet vagy 
átragad tőlük, vagy ha nem felkentek, akkor a kenet rólad elillan. És elkezdesz hasonlítani a 
világi emberhez.  

A gyerekek főképpen, de általában az emberek azt teszik, amit látnak és hallanak. Ezért 
nagyon veszélyes a gyermekek környezetében olyant tenni, ami nem helyes, mert ők azt 
természetesnek veszik, és utánozni fogják. Ahol nem hisznek a Szent Szellem erejében és a 
gyógyulásban, és ha ilyenek közé keveredsz, akkor lassan te is olyanná fogsz válni. Ne hagyd 
magad félrevezetni, mert te már láttad Istent cselekedni, és láttad az Ő csodáit. Olvassuk el a 
Betesda tónál történteket. 

János 5,2-9. 
2. Van pedig Jeruzsálemben a Juhkapunál egy tó, amelyet héberül Betesdának 

neveznek. Öt tornáca van.  
3. Ezekben feküdt a betegek, vakok, sánták, sorvadtak nagy sokasága, várva a 

víznek megmozdulását. 
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4. Mert időnként angyal szállt a tóra, és felzavarta a vizet: aki tehát először lépett 
bele a víz felzavarása után, meggyógyult, bármilyen betegségben volt.  

5. Volt ott egy ember, aki harmincnyolc esztendőt töltött betegségében. 
6. Ezt amint látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már sok idő óta úgy van; 

monda néki: Akarsz-é meggyógyulni?  
7. Felele néki a beteg: Uram, nincs emberem, hogy amikor a víz felzavarodik, 

bevigyen engem a tóba; és mire én odaérek, más lép be előttem. 
8. Monda néki Jézus: Kelj fel, vedd fel a te nyoszolyádat, és járj! 
9. És azonnal meggyógyula az ember, és felvevé nyoszolyáját, és járt. Aznap pedig 

szombat volt. Ámen. 
Már megint szombaton dolgozott Jézus. Embereket gyógyított. Ez nagy botrány 

egyeseknek. Nekünk nem. Ennek a történetnek az üzenete a következő: ha emberekre vársz, 
akkor lemaradsz a csodáról. A helyszín a Bethesda tó. Ott voltak a betegek, hosszú ideje, évek 
óta, és arra vártak, hogy jöjjön az angyal, felzavarja a vizet, és aki elsőnek belép a vízbe, az 
meggyógyul.  

Képzeljétek el, hogy milyen tolongás lehetett ott, amikor megjelent az angyal és a víz 
felkavarodott. Sokan évek óta ott várakoztak, és egyszer csak Jézus megjelent közöttük, 
odamegy az egyikükhöz, és megkérdezi: akarsz-e meggyógyulni? Lehet, hogy ez egy 
provokatív kérdésnek hangzik, mert azért volt ott, hogy meggyógyuljon.  

De Jézusnak megvolt ezzel a célja. Látni akarta a hitét. A szavain keresztül, a 
cselekedetein keresztül és megkérdezte, hogy akarsz-e meggyógyulni? Az ember mit 
válaszolt? Kifogást hozott. Hogy nincs emberem, aki engem bevigyen, amikor az angyal 
felzavarja a vizet.  

De Jézus nem ezt kérdezte. Ő azt kérdezte, hogy akarsz-e meggyógyulni? Jézus szavainak 
az értelme a következő: Én vagyok a te embered. Kelj fel, és járj. Még egyszer mondom, a 
summáját ennek a történetnek, hogyha emberekre vársz, lemaradsz a csodáról. Jézusra kell 
várni.  

Még egy kérdés fölmerül ezzel kapcsolatban. Jézus miért csak egyetlen egy embert 
gyógyított meg itt a Betesda tónál? Nincs leírva benne, de Rodney egy kijelentést kapott, 
miután kíváncsi volt erre a válaszra. Imádkozott és egy pofonegyszerű, egy nagyon egyszerű 
választ kapott.  

A magyarázat az, hogy a többieknek volt segítője és ők annyira koncentráltak a segítőre, 
hogy mikor ragadja meg őket, mikor zavarodik fel a víz, hogy észre sem vették, hogy egy 
csoda történt közöttük. Lemaradtak a csodáról.  

Nekünk a vallásos lepel nélkül, az Evangélium erejében kell látni a dolgokat. Ez nagyon 
fontos. Nagyon fontos, hogyha áttöréseket akarunk. A következő értékes gondolat; légy hű 
Isten elhívásához. A kenet nem vásárolható meg, de lekapható. A kenetet csak ott lehet 
megszerezni, ahol kiárad. Ha azt teszed, amire Isten elhívott, akkor az Ő ereje rajtad keresztül 
meg fog nyilvánulni.  

Némelyek sajnos elcsüggednek a szolgálatban, ha nem úgy mennek a dolgok, ahogy ők 
elképzelték és beadják a derekukat, kudarcot vallanak. Abbahagyják a szolgálatot épp akkor, 
mielőtt az áttörés megjelenik a küszöbön. Csak ezt nem látják. Ezért nem szabad föladni, mert 
ott lehet az áttörés a küszöbön. Erre szokták mondani azt, hogy ha valaki Pestre utazik, akkor 
ne Martonvásárnál szálljon le a vonatról.  

Isten az engedelmes szívűeket keresi. Egy hűségpróbát tart velük kapcsolatban. Ha 
kiállják a hűségpróbát, akkor Ő ad a számukra előmenetelt. Még egy alapelv, amit már 
korábban hallottatok: aki hű a kevésen, arra Isten sokat fog rábízni. Dávid felkenetését 
megtaláljátok az 1Sámuel 16-ban. Elég hosszú történet. Dávid igen sokáig készült a 
szolgálatára.  
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Ő gyermekként hűségesen őrizte a rábízott nyájat. Olyannyira, hogy még a ragadozókat is 
ártalmatlanná tette. Jött az oroszlán, jött a medve, és szabadkézzel lebirkózta őket, legyőzte 
őket. Nem is gondolta, hogy Isten egy napon majd egy óriással fogja őt szembeállítani. Isten 
választása Dávidra esett, két okból: mert a nyájához hűséges volt és helyes volt a szívbéli 
hozzáállása.  

Szólt Isten Sámuelnek, hogy kenje fel Dávidot királlyá Saul helyébe. Először a fiút be sem 
hívják a mezőről, de Isten nem feledkezett meg róla. Mert szólt, hogy van még egy gyermek a 
családban, aki nincs itt. Azt is hívják be. Amikor Saul meglátta, akkor tudta, hogy ő az, akit 
fel kell kenni királlyá. A szolgálók is néha ábrándoznak óriásról, de közülük némelyek nem 
készülnek fel az óriással való találkozásra és nem hűségesek.  

Ma szinte mindenki gyors eredményt szeretne. De az Úr Jézus szolgálata nem egy 
gyorsétterem, ahol pikk-pakk kiszolgálják az embert. A siker nem más, mint megtenni azt, 
amire Isten elhívott. Egy neves szolgáló mondta a következőt: nem az számít, hogy hány fő 
van a gyülekezetedben. Ha Isten elhívása az, hogy egy kisebb létszámú csoport felé szolgálj, 
akkor légy boldog, és elégedett azzal.  

Azon a helyen, ahova nem Isten vezérelt, ne várd az Ő megtartó kegyelmét. Nem az 
elkönyvelt emberi siker számít, hanem az Isten elhívásához való hűség. Az elhíváshoz kell 
hűségesnek lenni. Mit szeretnél majd hallani, mikor az Úrral találkozol? A Máté 25,21 
szerint: jól van, jó és hűséges szolgám, vedd át a jutalmat, és menj be az én örömömbe. Vagy 
azt szeretnéd hallani, hogy jól van sikeres szolgám, a jutalmadat már megkaptad az emberi 
dicséretek által. Ugye nem ezt a másodikat akarod hallani?  

Isten kiválaszthat és felkenhet egyszerű közönséges embereket, amire a vallásos körök azt 
mondják, hogy laikus. Vallásos körök szerint a Molnár Róbert is laikus, mert nem végzett 
teológiát, de olyan szépen tudja szólni Isten Igéjét, mert Ő elhívott, és felkent.  

Az ilyen egyszerű, közönséges (laikus) elhívása is egyedül Isten érintésének az 
eredménye. A sikerének a titka, hogy hűséges marad az elhívásához, hirdeti az Igét, hirdeti az 
evangéliumot, könyveket ír, és nemzeti evangelizációs alkalmat tart, szervez, és még a 
kübekháza.hu, weboldalon is van egy olyan pont, hogy hitélet, s ezen belül, evangelizáció. 
Tehát egy önkormányzati weboldalon ez dicsőséges dolog nagyon.  

Korábban hallottátok már azt, hogy szükséges, hogy egy imádkozó életmódot 
kialakítsunk. De e mellett szükséges, hogy egy imádó, és egy dicsőítő életmódot is 
kialakítsunk, a következő Ige alapján. 

János 4,23.  
23. De eljön az óra, és az most vagyon, amikor az igazi imádók szellemben és 

igazságban imádják az Atyát: mert az Atya is ilyeneket keres az Ő imádóiul. Ámen. 
Az imádni szó a görögben jelenti azt is, hogy leborulni és megcsókolni. Az imádás 

nagyon fontos. Két héttel ezelőtt hallottátok azt, hogy amikor az imakonferencián voltunk, 
akkor az egyik pásztortársunk kapott egy betekintést a szellemi birodalomba, mert a zenei 
szolgálat átment egy dicsőítésbe. Amikor dicsőítjük az Urat, akkor az Ő jelenléte 
megnyugszik rajtunk. Ahhoz, hogy az Úr szócsövei lehessünk, becsületes életmódra van 
szükségünk.  

Zsoltár 24,3-4. 
3. Kicsoda megy fel az Úr hegyére? És kicsoda áll meg az Ő szent helyén?  
4. Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiábavalóságra, és nem 

esküszik meg csalárdságra. Ámen. 
Ha tiszta szívű, más szóval becsületes ember. Lapozzunk el a Zsoltár 15,4-hez. Ennek a 

versnek a második felét olvassuk, aminek az a lényege, hogy Istent tiszteli az adott szó 
betartását.  

Zsoltár 15,4. 
4. …de tiszteli az Urat félőket. Esküjét meg nem változtatja, ha kárt vall is.  
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Ha egy keresztény valamit megígér, Istennek az tetszik, ha még akkor sem áll el az adott 
szavától, ha az neki valamiért nem olyan előnyös. Az elöljárónk egy esetben említett kivételt, 
Az adott szavunkat akkor nem kell betartanunk, ha a Szent Szellem másként vezet. De akkor 
illik a másiknak szólni, hogy ne várj a megbeszélt helyen, mert nem jövök ezért és ezért. Mert 
most például el kell mennem a kórházba imádkozni. De illik tudatni vele, hogy feleslegesen 
ne ácsorogjon.  

Néha az emberek ígérnek dolgokat, és nem teljesítik. Ezért te ne várj el senkitől semmit. 
Inkább az adásra szánd oda magad és ne arra, hogy kapsz. Az Úr azt nézi, ami a szívben van. 
Ő választ ki a kenet hordozására.  

1Korinthus 1,26-29. 
26. Mert tekintsétek csak a ti hivatástokat, atyámfiai, hogy nem sokan hívatnak 

közületek bölcsnek test szerint, nem sokan hatalmasnak, nem sokan nemesnek; 
27. Hanem a világ bolondjait választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a 

bölcseket; és a világ erőtleneit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az 
erőseket; 

28. És a világ nemteleneit és megvetettjeit választotta ki magának az Isten, és a 
semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse: 

29. Hogy ne dicsekedjék Őelőtte egy test sem. Ámen. 
Hangsúlyozom, hogy Isten azt nézi, ami a szívben van. Milyen a szívbéli hozzáállása az 

illetőnek. Az Apostolok cselekedetei 8,15-20-ban Simonról olvashattok, aki ördögi 
tudományokat folytatott.  

Ugyan ő is újjászületett, de nem töltekezett be Szent Szellemmel. Amikor arra jártak a 
tanítványok és látta, hogy a Szent Szellemet hogyan veszik, illetve milyen jelek és csodák 
lesznek a Szent Szellem munkája által, akkor a Szent Szellem munkáját pénzzel akarta 
megvenni.  

Ma már hallottátok azt, hogy az erő, a kenet, nem vásárolható meg. A Szent Szellem ereje 
csak az újjászületett hívőknek adatik kegyelemből, ajándékképpen. És kérni kell, ahogy meg 
van írva a Lukács 11,13-ban. Problémát okozhat, ha a kenet gyorsabban növekszik valaki 
élete felett, mint az ő jelleme, és baj, ha nem fejlődik ki nála a szellem 9 gyümölcse: szeretet, 
öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. (Galata 5,22)  

Gyakorlatilag így a házassággal, és a gyermekei életéből hiányoznak a szilárd alapok. 
Fontos, hogy a kenet is, és az illetőnek a jelleme is egyformán növekedjen. Ha valaki nekiáll 
építkezni, akkor készíttet tervrajzot, költségvetést, hogy az mennyibe kerül.  

Ha valaki beáll az Úr Jézus szolgálatába, neki is ki kell számítania a költségeket, hogy mi 
az ára annak, hogy a rendelt helyére kerüljön. Egy katona, aki fiatal és agilis, mindenre igent 
mond. Mindent elvállal. Minden feladatot. Egyébként ezt várják el a katonáktól. Gondolkodás 
nélkül rávágja, hogy én megyek és megcsinálom azt a dolgot.  

Fiatalon nem tudják, hogy mit jelent az, hogy elköteleződés. Amikor mi új teremtések 
lettünk, mi sem nagyon tudtuk és sok mindenre rámondtuk, hogy igen. Nem tudtuk, hogy 
mibe vágtuk a fejszénket. De hála az Úrnak, az Ő kegyelméből azért szépen haladunk előre 
veletek együtt.  

Kezdetben a saját képességeink szerint álltunk készen a szolgálatra. Ma viszont már 
átbillen a mérleg, hogy az Úr képessége szerint álljunk készen a szolgálatra. Pál ír arról, hogy 
amikor a leggyengébbnek érezzük magunkat, a Szent Szellem akkor tud a legnagyobb erővel 
megnyilvánulni.  

Amikor Saul ment a damaszkuszi úton, megjelent neki Jézus. Saul elvesztette a látását. 
Isten Ananiást küldte el hozzá, és rajta keresztül tájékoztatta Sault, hogy az én nevemért 
milyen üldöztetésben lesz részed. Pál, az üldöztetések ellenére a következőket mondja a 
2Korinthus 12,7-10-ben.  
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Előre szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy az itt szereplő tüske nem betegséget jelent. 
Megnéztem a görögben, ez a tövis arculütést jelent. Tehát ahogy ő hirdette az Evangéliumot, 
járta a vidéket, számtalan arculütést kapott, mert bebörtönözték, fogdába tették, verést kapott, 
hajótörést szenvedett. Ezek az arculütések érték őt a szolgálata során.  

2Korinthus 12,7-10. 
7. És hogy a kijelentések nagysága miatt el ne bizakodjam, tövis adatott nékem a 

testembe, a sátán angyala, hogy gyötörjön engem, hogy felettébb el ne bizakodjam.  
8. Ezért háromszor könyörögtem az Úrnak, hogy távozzék ez el tőlem;  
9. És ezt mondá nékem: Elég néked az én kegyelmem; mert az én erőm erőtlenség 

által végeztetik el. Nagy örömest dicsekszem azért az én erőtlenségeimmel, hogy a 
Krisztus ereje lakozzék énbennem.  

10. Annakokáért gyönyörködöm az erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorú-
ságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban Krisztusért; mert amikor erőtlen 
vagyok, akkor vagyok erős. Ámen. 

Gyakorlatilag egy gonosz szellem, a sötétség gonosz szelleme volt az, aki mindig az útját 
megnehezítette különböző dolgokkal és így kapta azokat a töviseket. A görög szerint az 
arculütéseket. De nem adta fel, és a levelek legtöbb részét is ő írta.  

Mit válaszolt erre Isten? Hogy elég néked az én kenetem, az én képességem, az én 
kegyelmem, hogy mindezeken túllépj. Pál örvendezik akkor, amikor gyenge, mert az 
erőtlenség által tud Krisztus ereje megnyilvánulni. Hallelúja!  

 
8.  Tűzben növekedj 

 
Folytatjuk az Isten érintése című tanítássorozatot a 8. résszel. A mai tanítás címe: Tűzben 

növekedj. Ez a tűz nem az a tűz, ami a „katlan” alatt melegíti a pácienseket, ez egy szent tűz. 
Nehogy valaki félreértse.  

Az utad elején, illetve mondhatom úgy is egyeseknek, hogy a szolgálatod elején adódó 
nehézségek által ki fog derülni, hogy milyen fából faragtak. Vannak, akik csak kellő nyomás 
alatt tudnak produkálni. Ez egy egyéni adottság.  

Nem tudom, hogy manapság főznek-e még kuktában, de a kuktára is az a jellemző, hogy 
bizonyos étel a nyomás alatt előbb megfő, puhábbra fő. Hasonlítsuk a kuktához ezt a 
jelenséget. A nehézségek olykor a jellem fejlődését eredményezik. Tehát valamilyen haszna is 
van a nehézségeknek, ha az ember meg tud állni abban. Tudjuk, hogy Isten Ábrahámot is 
letesztelte. Megvizsgálta a hűségét.  

1Mózes 22,10-12. 
10. És kinyújtá Ábrahám az Ő kezét és vevé a kést, hogy levágja az ő fiát.  
11. Akkor kiálta néki az Úrnak angyala az égből, és monda: Ábrahám! Ábrahám! Ő 

pedig felele: Ímhol vagyok. 
12. És monda: Ne nyújtsd ki a te kezedet a gyermekre, és ne bántsd őt: mert most 

már tudom, hogy istenfélő vagy, és nem kedvezél a te fiadnak, a te egyetlenegyednek 
énérettem. Ámen. 

Ez volt Ábrahám életében a teszt, hogy milyen hűséges Istenhez. Hogy a szövetséget 
megtartja-e? Tanultuk annak idején, amikor a szövetségről volt szó, hogy amikor Istennek van 
szüksége ránk, akkor mi megtesszük-e a részünket? Mert minden az oltárra helyeztetett a 
szövetségkötéskor. Ha nekünk van szükségünk, akkor Isten jön és segít. A héber úgy nevezi 
ezt, hogy haszid. Magyarul úgy van fordítva, hogy Isten megemlékezik a szövetségről és 
megteszi az Ő részét.  

A Lukács 4,1-ben olvashatjátok, hogy Jézus a Szellemmel telve a Jordán folyótól elindult.  
A Szent Szellem 40 napra a pusztába vitte, ahol az ördög megkísértette. Tehát Jézusnak is 
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megvolt a tesztje, a letesztelése, hogy ellen tud-e állni a kísértésnek? Isten látni akarja, hogy 
milyen anyagból gyúrtak bennünket, mielőtt még ránk bízna valamit.  

Olvashatjátok a Dániel 3. fejezetében, hogy volt egy Nabukodonozor nevű király, és 
három izraelita ifjú, aki ott élt a király udvarában. Nabukodonozor elrendelte, hogy a 
felállított bálvány szobrot imádják. Erre a három héber fiú nem volt hajlandó. A király olyan 
rendeletet hozott, hogy aki nem imádja a szobrot, az a tüzes kemencébe lesz vetve.  

Alaposan befűtötték a kemencét, oly annyira, hogy amikor a három fiút bedobták, még a 
fogdmegek is megpörkölődtek, de a fiúknak a haja szála sem görbült meg. Még a füst szag 
sem vett erőt rajtuk. Igazából Nabukodonozor király rájött, hogy ez a három fiú milyen 
anyagból lett gyúrva.  

Lapozzunk a Dániel könyvében a 6. fejezethez. Dánielnek is volt egy próbája az 
oroszlánok vermében. Dáriusz király felemelte Dánielt magasra, a többiek pedig irigykedtek 
rá. El akarták őt veszteni, ezért egy olyan törvényt hoztak, hogy 30 napig nem szabad 
imádkozni. Dániel ezt nem tartotta be, sőt nyitott ablaknál imádkozott, és nyakon csípték. A 
király által szentesített törvény alapján bevetették az oroszlánok vermébe.  

Dániel 6,19-23. 
19. Hajnalban a király azonnal felkelt még szürkületkor, és sietve az oroszlánok 

verméhez ment.  
20. És mikor közel ért a veremhez, szomorú szóval kiáltott Dánielnek; szólt a király, 

és monda Dánielnek: Dániel! Az élő Istennek szolgája, a te Istened, akinek te szüntelen 
szolgálsz, meg tudott-é szabadítani téged az oroszlánoktól?  

21Akkor Dániel szóla a királynak: Király, örökké élj! 
22. Az én Istenem elbocsátá az Ő angyalát, és bezárá az oroszlánok száját és nem 

árthattak nékem; mert ártatlannak találtattam Őelőtte és előtted sem követtem el, ó 
király, semmi vétket.  

23. Akkor a király igen örvende, és Dánielt kihozatá a veremből. És kivevék Dánielt 
a veremből, és semmi sérelem nem találtaték őrajta: mert hitt az ő Istenében.  

Itt a lényeg: Hitt az Ő Istenében. Ugyanígy hitt a három héber fiú is. A hit tartotta meg 
őket. Ha tovább olvassátok, akkor látjátok, hogy fordult a kocka miután a király rájött, hogy 
Dániel ártatlan. Azokat vetette be az oroszlánok vermébe családostól, akik őt kelepcébe 
akarták csalni.  

A létra alsó fokán kezdj mindent! Ez mindenre igaz. Akkor is, ha cseresznyefára akarsz 
mászni, akkor is, ha fel akarsz menni az emeletre. Nem lehet a felső lépcsőn kezdeni. 
Egyszerűen nem lehet. Ha el szeretnél jutni az ABC-ben a Z betűig, akkor az A-nál kell 
kezdeni. Kérdés az, hogy hajlandó vagy-e az A-nál kezdeni? Nem mindenki hajlandó persze. 
Ha valaki fordítva használja a létrát, vagy kettesével veszi a lépcsőt, akkor hamar lezuhanhat.  

Légy hűséges a kezdetben kapott kevésen! A nagy eseményekhez sokszor több év, vagy 
több évtized szükséges. De ez idő alatt mindvégig meg kell tartani a ragaszkodásodat az 
Úrhoz. Az Úr tervéhez, az elhívásához.  

Tarts ki abban, amire Isten elhívott! Legyen bármilyen időjárás; hófúvás, eső, legyen 
bármilyen ellenállás egy községben, vagy egy településen, legyen bármilyen megpróbáltatás, 
vagy szorongattatás, akkor is tarts ki az elhívásod mellett.  

Régebben említettem, hogy volt egy olyan téli időszak, hogy elmentünk Tamásiba. 
Iregszemcse után már hónyelvek voltak és helyből senki nem jött el az alkalomra. Következő 
héten megkérdeztük, hogy: Hol voltatok? Mi eljöttünk 50 km-ről. - Juj, hát úgy esett a hó! – 
ez volt a válasz. De az Úr kegyelméből elmentünk és visszajöttünk minden probléma nélkül. 

A megpróbáltatásról hozta az Úr az eszembe, hogy Smith Wigglesworth, aki Isten egy 
nagy embere volt – ha jól emlékszem –, több mint 150 vesekő távozott el a testéből 
természetes módon és némelyik nagy fájdalommal. Volt, amikor a szálloda szőnyegén 
görcsölt és fetrengett, de nem adta fel a szolgálatát.  
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A hosszútűrés szellemi gyümölcsébe szolgálj! Sokszor elő kell venni a hosszútűrést, és 
akkor is menj előre. Csak lépcsőfokonként lehet előbbre jutni, de Isten elvezet arra a szintre, 
amikor beérik a szolgálatod.  

Kathryn Kuhlman úgy mondta – jelképesen –, hogy a poklot is megjárta, mielőtt a nagy 
szolgálata beindult. Kudarc érte, gyász érte, a családtagjai közül vesztett el személyeket. 
Nagyon magányos volt és végül, amikor meghalt önmagának, azaz letette az életét, és nem az 
ő akaratát akarta megcselekedni és véghezvinni, akkor került be a szolgálata tüzes 
lendületébe.  

Amikor próbák között vagyunk, Isten akkor is a szíveket vizsgálja. Az indítékainkat, hogy 
milyen indítékkal teszünk dolgokat. Mindig az odaszánt, és a készséges edényeket keresi, 
mert azokat tudja használni. Mint tudjuk, a szülésnek rendelt ideje van, és azt ki kell várni. Ha 
idő előtt jön a baba, akkor gyakorta vannak rendellenességek. Vannak, akik idő előtt 
próbálják megszülni a saját szolgálatukat, de ez csak egy rövid, tiszavirág életű munka lesz.  

A szolgálatok két alaptípusa a ragyogás szempontjából: Egyik az üstökös típus a másik a 
sarkcsillag típus.  

1. Üstökös típus: Amikor hirtelen berobban, de hamar le is tűnik.  
2. A sarkcsillag típus: Szilárd, kiállja a viharokat és mindig megtalálható. Lehet hozzá 

igazodni. Lehet hozzá tájékozódni. A sarkcsillag típusok talpon maradnak akkor is, amikor 
mások feladják, amikor üldöztetés éri őket, vagy esetleg a média gúnyolja őket. A sarkcsillag 
típusú szolgálóknak az álláspontja az, hogy továbbra is bátran hirdetem Isten Igéjét a Jézus 
nevében.  

A múlt héten erre vettünk Igét, hogy nem tehetem meg azt, hogy nem hirdetem az Úr 
Evangéliumát. Isten ilyen embereket akar használni, akik így állnak az Evangélium 
kérdéséhez. Nem hátrálnak meg semmilyen körülmények között.  

Ha lobogó tűzben nősz fel, akkor nem állhatod majd a füst szagát. Mindenki égetett már 
növényi hulladékot a kertjében. Amikor jön az őszi betakarítás és száradnak el a növények. 
Megrakja belőle azt a nagy kupacot a gazda. Meggyújtja, de az először csak füstöl. Aztán 
ahogy beizzik, lángra kap, és a füst eltűnik. Amikor láng van, akkor nincs füst. 
Megfigyeltétek? Aztán, amikor megint teszel rá egy nagy kupaccal, akkor egy darabig füstöl, 
míg be nem izzik. Azt várja az ember, hogy gyorsan, gyorsan kapjon lángra, hogy ne okozzon 
a szomszédoknak nagy füstöt. A lényeg, ahol láng van, ott nincs füst.  

Rodney pünkösdi családban született. 5 éves korában született újjá. Korán kezdte. 8 éves 
volt, amikor betöltekezett Szent Szellemmel. Így gyermekkorától megszokta, hogy a 
gyülekezetben természetfeletti megnyilvánulások történnek.  

Egyszer az édesanyja karja eltört három helyen. Lehetett látni, hogy hol van a törés. 
Elővették a régi orsós magnót, feltették Kathryn Kuhlman gyógyulásról szóló tanításait, 
meghívták a pásztorukat, úrvacsorát vettek, és a pásztoruk erőteljesen kézrátétellel imádkozott 
az anyukájáért. Isten ereje átjárta az édesanyja testét. Egy égető tűz járt benne föl és alá. Tudta 
az édesanyja, hogy meggyógyult. 

Elindult a fürdőszobába, hogy a gipszet levágja magáról. Persze a kisgyermek még a 
láthatókban volt, attól félt, ha levágja a gipszet, akkor az édesanyja keze leesik. De nem ez 
történt, mert miközben vágta a gipszet, nyelveken imádkozott, és megtörtént a csoda, ahogy 
lekerült a gipsz a kezéről, a négy nappal korábban eltörött kéz tökéletes épségben volt, Isten 
dicsőségére.  

Aki gyermekként ilyen környezetben nő fel, annak számára valóságos a Szent Szellem 
ereje. Egy megfigyelés, egy megtapasztalás: Ha a család együtt imádkozik, együtt is marad. A 
szülei gyakorta elkezdtek este 7-kor imádkozni, és volt, amikor hajnali 2-kor fejezték be. Az 
emberek, akik náluk összejöttek, nem akartak elmenni, mert a kenet ott volt.  

Természetesen az édesapa, mint családfő, étkezés előtt asztali áldást mondott, és az áldás 
jellegéből már a család tudta, hogy itt most étkezés lesz, vagy istentisztelet. Mert gyakorta a 
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kenet rászállt az apukára, és elkezdett prófétálni. Ilyenkor az anyuka bölcsen visszatette a 
sütőbe az ételt.  

Rodney éhes és szomjas volt Isten iránt. Egyre többet és többet akart és kiáltott Istenhez. 
Nekünk is az ő példáját fontos követnünk, és ahogy elhangzott az imakonferencián, nekünk is 
ki kell hirdetnünk, ki kell kiáltanunk az Úr dicsőségét. Rodney kiáltására az Úr a következőt 
válaszolta: nem a jó életviteledet nézem. Neked is ugyanúgy kell közeledned hozzám, mint 
másoknak. Gyere hittel, éhséggel és szomjúsággal. Akkor megkapod a kenetet.  

Úgy kell Isten után és a kenet után epekedni, mint az a személy, aki 3 napja a sivatagban 
eltévedt, és keresi a kiutat és víz után kutat. A kitikkadt embernek ugyanis egyetlen dolog 
lebeg a szeme előtt: a víz. Ha felkínálnának 100millió Ft-ot, azt is félrelökné, mert azt 
mondaná, hogy nekem nem ez kell! Nekem a víz kell! Csak egyetlen dolog tud rajta segíteni, 
hogy életben maradjon; a víz. Ezért a vizet jobban akarja bármi másnál.  

Ha valaki nagyobb kenetet akar, ugyanilyen szomjúságot kell tanúsítani Isten irányába. Ha 
ennyire sóvárogsz a Szent Szellem után, és semmi más nem kell, akkor meg fog látogatni. 
Sajnos, ha van is a keresztényekben egy sóvárgás a kenet után, a Szent Szellem után, de más 
után is sóvárognak. Megoszlik ez a sóvárgás a fizikai síkon, és a Szent Szellem utáni vágy 
területén. Az éhes, és szomjas szív Istent arra indítja, hogy látogassa meg az illetőt. 

Rodneynak volt része egy tűzkeresztséghez hasonló látogatásban. Ő nagyon elszánt volt a 
találkozásra és Istent szólongatta. Mi is kérhetjük, hogy: Uram, küld el a dicsőséget. Ezt tette 
Rodney is. Uram, küld el a dicsőséged rám. 20 perc után Isten dicsősége rászakadt. Izzott a 
teste három napig. Élő víznek folyamai ömlöttek a belsejéből. Olyan tűz volt benne, hogy azt 
hitte nem éli túl.  

Kérte az Urat, hogy vegye le ezt az erősséget, ezt az erős tüzet, hogy elviselhető legyen a 
számára. Azt mondja Rodney, hogy Isten bedugott engem a mennyei konnektorba, és én is be 
szeretnék csatlakoztatni ebbe az áramkörbe másokat. Ez a vágyam, hogy másokat is 
becsatlakoztassunk.  

Múlt héten is elhangzott, hogyha emberre várunk, akkor lemaradhatunk dolgokról. Ha a 
szolgálókban válogat egy keresztény, úgyszintén lemaradhat dolgokról. Ez most lehet, hogy 
megdöbbent benneteket, de ismerek egy olyan szentet az utcánkban, aki azt mondta a 
pásztorának, hogyha jön az XY tanító, aki nem olyan tüzesen beszél, hanem tagoltan, lassan 
mert minden hivatalnak más a kenete, akkor én nem megyek erre az alkalomra. Ez az ő 
döntése, ő választása, csak nem tudja, miről marad le.  

Előfordul Pesten is, hogy: hát rám csak Jim Sanders tegye a kezét. Van, amikor 
evangélisták is imádkoznak a gyógyító sorban. Tehát nem a személy a döntő, hanem Isten 
érintése, amit az imádkozó személyen keresztül kapunk.  

Rodney valósággal megrészegedett a Szent Szellem borától. Szinte magánkívül volt. Isten 
tüze át- és átjárta az egész lényét és nem akarta abbahagyni. Rodney kezdte megérteni, hogy 
miért lesz szükségünk a megdicsőült testre, mielőtt az Úrral találkoznánk. Mert amikor a 
természetes kapcsolatba kerül a természetfelettivel, egyiknek alá kell vetni magát. Amelyik 
behódol, az a természetes test lesz.  

Ugyanez történik kézrátételnél, hogy a természetes test a természetfeletti erő hatására 
elgyengül, megadja magát. Ilyenkor szoktuk azt mondani, hogy vesd Jézus karjaiba magadat.  

Az intenzív jelenlétet végül Isten levette róla, de az életének a további részét radikálisan 
meghatározta ez az Istennel való találkozás, ez a látogatás.  

Egyes hívők különleges elhívásokat kapnak és a körülötte levő szentek némelyike 
szemében úgy tűnik, hogy ő egy kivételezett, hogy a pásztor kivételezik vele, hogy a pásztor 
túlságosan az illető kedvébe jár. 

Említettem nektek már korábban, hogy voltunk ilyen gyülekezetben, ahol a kinövekedő 
pásztorra azt mondták a többiek, hogy a pásztor kedvence. Itt látszik visszaigazolva a 
tanításban. Az a helyzet, hogy ők nem látták, hogy egy jó értelembe vett erőszakossággal 
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került az illető az Urral való közelségbe, felkenetésbe. Ezek a személyek így találják meg a 
különleges helyüket, Isten királyságában.  

Bárki számára nyitva az út, hogy jelképesen megérintse az Úr köntösét. Legismertebb vers 
az, amikor a vérfolyásos asszony Jézus ruhájának a szegélyét megérinti, de van másik igevers 
is, ami kevésbé szoktunk olvasni. 

Márk 6,56. 
És ahová bemegy vala a falvakba vagy városokba vagy majorokba, a betegeket 

letették a piacokon, és kérik vala Őt, hogy legalább a ruhája szegélyét illethessék. És 
valahányan csak illeték, meggyógyulának. Ámen. 

Jézus köntösét megérinteni. Erről szól a történet, mert a kenet kiárad, ami a szövetben 
raktározódik. Pál apostolnál is olvassuk, hogy elvitték a testéről a kötényeket, ruhákat, a 
szöveteket, mert a kenet raktározódott benne.  

Azért imádkozunk kézrátétellel a hozott kelmék felett, mert a testünkből a kenet beárad a 
szövetekbe. Ez történhet úgy, hogy valaki megérinti Jézus ruhájának a szegélyét, most ugye 
jelképesen, mert a fizikai szinten Jézus nincs itt, vagy pedig viszi haza a kenetes 
ruhadarabokat.  

Meg kell érteni, hogy nem engedhetjük meg Krisztus testében a szellemi féltékenységet 
csak azért, mert Isten nem úgy használ minket, mint másokat. Nem úgy használja az egyiket, 
mint a másikat. Ahogy nincs egyforma ember, csak néha hasonmás akad, igazából nincs 
egyforma szolgálat sem.  

Nem helyes a kritikus, vagy ítélkező álláspont. Az Ige azt mondja, hogy ne a látszat után 
ítélj. Egy bölcsességet adott az Úr ezzel kapcsolatban, hogy a kisebb gyermek több 
foglalkozást igényel. Ez így van a családban is. Az elhívott szolgáló, aki fiatalabb az Úrban, 
szintén több foglalkozást igényel.  

A mi esetünkben történt meg, amikor már megszületett a Kriszti is, hogy az Ágnes szép 
csendben ugyan, de elkezdett féltékenykedni. Ez abból derült ki, hogy amikor az anyu a 
konyhában az asztalon hagyta a vasalót – mert éppen vasalt, csak valamiért ellépett –, egy 
nagy zajra lett figyelmes. Amikor visszament a konyhába látta, hogy az Ágnes a kezét 
hátratette és összeszorított szájjal állt.  

Ugyanis ő úgy gondolta, hogy ez a vasaló az anyu idejét elveszi tőle, és kevesebb idő jut 
rá. Ezért a vasalón akart bosszút állni és leverte. Csak azzal nem számolt, hogy a vasaló forró. 
Egy biztos, hogy a gyermeki szinten van irigység és féltékenység. Ez Krisztus testében is 
igaz. Amikor felnövekszenek a szentek, akkor ezeket a gyerekes dolgokat elhagyják.  

A másik dolog, amit a Biblia ír a Lukács 22,31-ben, hogy jön az ördög, és meg fog 
rostálni. Jönnek a tesztek és a próbák. A szentek rákerülnek a rostára, és az ördög elkezd 
rostálni, hogy beszaladunk-e valamilyen zsákutcába. Féltékenységbe, viszályba, irigységbe, 
vagy bármi más hasonló dologba.  

Volt egy Gamáliel nevű farizeus és tudjuk, hogy Jézussal a vallásos közeg szemben állt. 
Mindig megítélték Jézust valamiért.  

Amikor az apostolokat megint fülön fogták, hogy hirdették az evangéliumot és tanítottak 
Jézus nevében, és odakerültek a vezetők elé, akkor a Gamáliel nevezetű farizeusnak egy 
nagyon jó szellemi meglátása volt, mert a tanács tagjait ő maga intette.  

Apostolok cselekedetei 5,34-35. 38-39. 
34. Felkelvén azonban a tanácsban egy farizeus, név szerint Gamáliel, az egész nép 

előtt tisztelt törvénytudó, parancsolá, hogy egy kis időre vezessék ki az apostolokat. 
35. És monda azoknak: Izrael férfiai, vigyázzatok magatokra ez emberekkel 

szemben, mit akartok cselekedni! Ámen. 
38. Mostanra nézve is mondom néktek, álljatok el ez emberektől, és hagyjatok békét 

nékik: mert ha emberektől van e tanács, vagy e dolog, semmivé lesz; 
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39. Ha pedig Istentől van, ti fel nem bonthatjátok azt; nehogy esetleg Isten ellen 
harcolóknak is találtassatok. Ámen. 

Ennek az Igének az összegzése: Ami Istentől van, az megáll, ami embertől van, az 
összeomlik. Indíthat valaki szolgálatot hústestből, de az nem fog megállni. Ami Istentől van, 
azt nem illik bántani, mert Isten ellen harcoló lenne az illető.  

Fontos észrevenni a kritizálás és az alázatosság közötti különbségét. A kritizálás egy testi 
természeti öltözet, amire jellemző, hogy másokat leránt, magát pedig felemeli. Ez az önzés 
nagy foka. Az alázatosságra pedig az jellemző, hogy a szellem öltözete kenete van rajta, saját 
életét leteszi, hogy a másikon tudjon segíteni, és a másikat fel tudja emelni.  

Pál írásaiban is több helyütt látható, hogy célba vett bizonyos témákat, figyelmeztetéseket 
közölt, és elvégezte a szükséges kiigazítást. Legyünk Isten hamisítatlan mozdulásának a 
részesei, mert ezek a gyümölcsök maradandóak. Teremjünk együtt, közösen jó gyümölcsöket.  

Ezt még folytatjuk, lesz belőle pár rész.  

 
9.  A kenet átadása 

 
Folytatjuk az Isten érintése sorozatunkat, a 9. rész következik. A mai tanítás címe: A kenet 

átadása. 
Két különböző dolog az, ha Isten felken egy embert, illetve egy teljesen más dolog az, 

hogy a kenet átadását hogy tudjuk megoldani úgy, hogy az megérintse a másik ember életét. 
A kenet gyakorlatilag egy mennyei anyag. Ennek a valóságát kell átadni másoknak, akiknek 
szükségük van rá.  

Mint említettem a múlt héten, Rodney találkozott az Úrral. Pontosabban az Úr 
meglátogatta őt, és 18 éves korában eldöntötte, hogy teljes időben fogja szolgálni az Urat. 
Csatlakozott egy felekezetközi szolgálathoz. Ez nem karizmatikus csoport volt Ebből 
kifolyólag tudta, hogy bármikor kizárhatják, mert ő elkötelezte magát a pünkösdi 
megtapasztalások mellett.  

Rodneynak teljesen megváltozott az élete, amikor új módon kezdett el szolgálni. Éppen 
egy metodista gyülekezetben volt, amikor készült a szolgálatra, bent volt az irodában. Egy 
hölgy bekopogott hozzá és imát kért, mert rettenetes fájdalma volt.  

Rodney, ahogy ismerte az Igét, éppen arra készült, hogy kézrátétellel imádkozzon ezért a 
hölgyért. Félig felemelte a kezét – tehát még hozzá sem ért a hölgyhöz –, amikor az ujja 
hegyében egy váratlan érzés támadt. Elzsibbadt az ujja hegye és érezte, hogy a kenet teljes 
erővel kiáradt belőle.  

Képzeld el, amikor a tűzoltó fogja azt a vastag tömlőt, de még üres, nincs benne víz. 
Azután a kollégája maximumon rányitja a vizet. Mekkorát üt az? El tudod képzelni? Néha 
még otthon is megtapasztalunk hasonlót, ha megnyitjuk a kerti csapot és éppen, nincs, aki 
fogja a locsolócsövet.  

Tehát egy hatalmas erőt érzett, ami kiáradt belőle. Ez a kenet behatolt a hölgy testébe és 
azonnal elterült a padlón. A kenet alatt az emberek nem tudnak megállni a lábukon. 

2Krónika 5,13-14. 
13. Mert a kürtölőknek és éneklőknek volt tisztük, hogy egyként zengjenek az Úrnak 

dicséretére és tiszteletére. És amikor nagy felszóval énekelének kürtökkel, cimbalmokkal 
és mindenféle zengő szerszámokkal, dicsérvén az Urat, hogy Ő igen jó és az Ő 
irgalmassága örökkévaló: akkor a ház, az Úrnak háza megtelt köddel, 

14. Annyira, hogy meg sem állhattak a papok az ő szolgálatukban a köd miatt, mert 
az Úr dicsősége töltötte be az Istennek házát. Ámen. 

Ez a történet hasonlít arra az esetre, amikor Pál és Silás a börtönben éjfélkor összekötözve, 
és összeverve elkezdték Istent dicsérni és megjött a szabadítás. Mert itt is dicsérték az Urat. A 
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dicséret és a kenet kiáradása úgy működik, mint a páternoszter; egyik irányban fölfelé halad, a 
másik irányban lefelé. Ahogy a dicséret felszáll, a kenet pedig indul lefelé.  

Ez egy ószövetségi Ige volt. Most pedig nézzünk egy Igét az Újszövetségben. Amikor 
Saul ment a Damaszkuszi úton és az Úr Jézus megjelent neki. 

Apostolok cselekedetei 9,1-4. 
1. Saulus pedig még fenyegetéstől és öldökléstől lihegve az Úrnak tanítványai ellen, 

elmenvén a főpaphoz, 
2. Kére tőle leveleket Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogy ha talán némelyeket, kik 

ez útnak követői, akár férfiakat, akár asszonyokat, fogva vigye Jeruzsálembe. 
3. És amint méne, lőn, hogy közelgete Damaszkuszhoz, és nagy hirtelenséggel fény 

sugárzá őt körül a mennyből: 
4. És ő leesvén a földre, halla szózatot, mely ezt mondja vala néki: Saul, Saul, miért 

üldözöl engem? Ámen. 
Itt világosság formájában, az előbb olvasott igerészben köd formájában jelent meg a 

kenet. Isten jelenléte így nyilvánult meg. A kenet oly mértékben megjelent, hogy ezek az 
emberek nem tudtak a talpukon megállni. Eldőltek, elestek. Ez nem egy rossz dolog. Ez annak 
a jele, hogy a fizikai test találkozott a természetfeletti erővel.  

Több ilyen Ige is van, ami alátámasztja azt, hogy az erő alatt az emberek elesnek. Most 
nem mélyedünk ebbe bele. De a web helyen megtaláljátok, van erről egy tanítás.  

Amikor Rodneynak a keze félúton volt és ez a hölgy a kenettől eldőlt, mert a kenet 
kiáradt, Rodney felkiáltott, hogy: óóóh! Hát ez töltve van! Értetlenül állt a dolog előtt. 
Egyszer a földre nézett, következő pillanatban a kezére, hogy mi is történt itt? Valószínű ez 
volt az első esete, amikor ilyen módon nyilvánult meg Isten ereje.  

Egyébként tudta, hogy Isten ereje árad ki a szelleméből, de a következmény – hogy a 
hölgy elesett –, ámulatba ejtette. Ezt követően mások is beléptek a kis irodába. Értük is 
imádkozott. Azok is mind elestek az erő alatt.  

Gyakorlatilag, amikor a kezünket tesszük valakire ima céljából, akkor Jézus cselekedeteit 
cselekedjük. Mert Jézus is ezt tette és azt mondta, hogy: Ti is ugyanazokat fogjátok tenni és 
még nagyobbakat is. A Zsidó levél 6,1-2 versről volt már szó. Itt vannak a krisztusi alaptanok, 
köztük a kézrátétel. A klasszikus igehely, a Márk 16,17-18-as vers. Hogy akik hisznek, azok 
kezüket teszik a betegekre, és azok meggyógyulnak. Mert közben a kenet kiárad a 
bensőnkből. 

Rodney gyorsan igyekezett talpra állítani ezeket a szenteket, akik az erő alatt elestek, 
mielőtt belépne a lelkész, nehogy magyarázkodni kelljen, hogy itt mi is történt? Aztán 
elkezdődött az istentisztelet. Prédikálás közben az Úrra figyelt és kérdezgette az Urat, hogy 
mihez kezdjünk a történtekkel? Ugyanis ebben a gyülekezetben nem volt szabad beszélni sem 
a Szent Szellemről, sem a nyelveken szólásról, sem az erő alatti elesésről.  

A metodisták nem tudták, hogyha valaki Jézusról beszél, akkor a Szent Szellem odajön és 
megnézi, hogy kiről van szó? Azért van itt Isten jelenléte, mert Jézusról beszélünk, és a Szent 
Szellem jön kíváncsiskodni, így a kenet ránk száll.  

Az Úr válasza az volt, hogy hívd előre a gyülekezet tagjait, akik áldást szeretnének. 
Rodney engedelmes volt. Mindenki előre jött. Sorba álltak és mivel kialakult egy téves nézet, 
hogy az embereket fellökik, ezért az Úr azt a tanácsot adta Rodneynak, hogy csak egy ujjal 
érintsd meg a homlokukat. Közben mondd ki azt, hogy: Jézus nevében.  

Odament az első emberhez és csak addig jutott el, hogy: Jézus nevé… – mert rögtön a 
földre vágódott az illető. A szó végét, hogy –ben, már ki sem tudta mondani. Így ment végig a 
soron. Mindenki eldőlt az erő alatt.  

Ahogy ezek az emberek eldőltek, többen elkezdtek nyelveken szólni. Ez annak a jele – 
meglátásom szerint –, hogy betöltekeztek Szent Szellemmel. Ugyanis a Szent Szellem 
betöltekezésnek két módja van. Az egyik az imádság – ami rajta van a könyvjelzőnkön – a 
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Lukács 11,13 alapján, hogy kérjük, mert aki kér, az kap. A másik módja pedig az, hogy 
kézrátétellel átadatik a Szent Szellem. Az apostolok ezt gyakorolták.  

Voltak, akik jó ideig a földön feküdtek, volt, aki másfél órán át. Mert nem bírtak az erő 
alatt fölállni. Rodney a lelkésznek elkezdett magyarázkodni, hogy: Nem én voltam, nem én 
voltam! Képzeljétek el ezt a komikus helyzetet, hogy Isten jelenléte ott van, megnyilvánul 
olyan közegben, ahol erről nem volt szabad beszélni. Ahol ezt eddig nem ismerték. Akik 
felkeltek, elkezdték kérdezgetni, hogy mi ez? Rodney azt válaszolta, hogy: Ez az.  
A következő Igét idézte a gyülekezet számára: 

Apostolok cselekedetei 2,16-17. 
16. Hanem ez az, ami megmondatott Jóel prófétától: 
17. És lészen az utolsó napokban, ezt mondja az Isten, kitöltök az én Szellememből 

minden testre: és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és 
a ti véneitek álmokat álmodnak. Ámen. 

Tehát, ez az! Ez az, hogy Isten kitölti a Szellemét minden testre. Az is benne van, hogy az 
utolsó időkben. Úgy kezdődik. Ez az átélés magával ragadta Rodneyt és a szolgálata új irányt 
vett. Az volt a vágya ettől a pillanattól kezdve, hogy a kenetet át tudja adni másoknak.  

Az Úr elkezdte tanítani. A kenet én vagyok, neked semmi közöd hozzá.  
Nagy bölcsesség.  
Te csak az edény vagy, amelyen keresztül én kitöltöm magamat. A kenetet nem tudod 

kiérdemelni. Úgy adom, ahogy én akarom. Mivel tudod, hogy mindezt én cselekszem, nekem 
kell adnod minden dicsőséget.  

Tudjuk az 1Korinthus 12-ből, hogy a Szent Szellem, ahogy akarja, úgy kapcsolja be az 
ajándékokat, és úgy működteti a kenetet. Isten most világosságot akart, ezért fölkapcsolta a 
villanyt. Így működik.  

Azért ez a nagy tűz – amiről a múlt héten szó volt –, nem állandóan maradt Rodneyn, 
hanem kicsit visszább esett, hullámzott. Egy hullámvölgyben Rodney megkérdezte az Urat, 
hogy mikor tapasztalhatom meg újra ezt az erőteljes kenetet? Azt válaszolta az Úr, hogy 
mindez, amit eddig láttál és tapasztaltál, az eljövendőknek csak az ízelítője, előképe, árnyéka. 

A Biblia az árnyék szót használja, de most magyarra fordítva ízelítőt és előképet jelent. 
Azt mondta, hogy légy hűséges abban, amire elhívtalak és eljön az idő, amikor nagyobb 
kenetben fogsz járni.  

Ha valakire idejekorán bíznak kenetet, az olyan, mintha egy 4 éves gyermekre rábíznának 
egy revolvert. Tudjátok, mi lenne annak a következménye, ha látna egy pókot leereszkedni az 
ablak előtt? A pókot lelőné. Nem számolva azzal, hogy aztán az üvegeshez kell menni.  

Ha nem jó kezekben van a kenet, rosszul is lehet használni. A kenet témáját erőteljesen 
tanulmányozta Rodney az Evangéliumokból, az Apostolok cselekedeteiből. Jézus és az 
apostolok szolgálatából. Elment neves szolgálók alkalmaira is. Nem egyszer hallhattuk az 
elöljárónktól, hogy ő is felkent szolgálatok mellett tanulta a kenet működését.  

A Márk 5,25-34 igeversekben a vérfolyásos asszony történetét találhatjátok. Ez a történet 
sokat elárul a kenet működéséről. Ez az asszony végszükségben volt, mert 12éve vérfolyásos 
betegségben szenvedett. 12 éve beteg volt. Elfogyott a pénze, mert mindet az orvosokra 
költötte. Azután egyszer hallott Jézusról. Mit hallhatott? Hogy gyógyít, és emberek 
gyógyulnak meg a szolgálatában.  

Amit hallott, hitet ébresztett a szívében. Ez a hit gyakorlatilag kijött a száján. Ez a beteg 
asszony, a hitét kimondta. Mi volt az ő hite? Hogyha Jézus köntösének szegélyét megérintem, 
meggyógyulok. Az akkori törvény szerint egy ilyen beteg embernek nem volt szabad 
közösségbe menni, nem volt szabad nyilvános helyen mutatkozni. Fennállt a veszélye annak, 
hogy megkövezik.  

Valószínűleg mérlegelte a helyzetet, de ennek ellenére úgy gondolta, hogy elegem van 
ebből a betegségből. Csak egyetlen egy esélyt látott a szeme előtt. A hittel való érintést. A hit 
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érintése ez. Kigondolta, hogy majd szépen a tömegben odalopakodok, titokban megkaparintom 
a gyógyulásomat úgy, hogy senki nem veszi észre. Mert Jézust tömeg szorongatta.  

De nem így történt, mert amikor befurakodott a tömegbe és megérintette Jézus köntösének 
szegélyét, dünamisz áradt ki belőle. Ez a görög szó a dünamisz, a dinamóhoz hasonló. A szó 
jelentése tehát erő, erőtermelő. Ahogy az isteni erő kiáradt Jézus testéből a köntösén keresztül 
és beáradt az asszony testébe, azonnal meggyógyult. Csak ez a gyógyulás nem maradt 
titokban, mert Jézus észrevette, hogy erő áradt ki belőle.  

Akik már imádkoztak kézrátétellel, gondolom, ha nem is minden esetben, de olykor-
olykor éreztétek, hogy az erő áthaladt rajtatok, mint eszközön.  

Egyedül ez a nő tartott igényt a kenetre. Pedig sokan megérintették Jézust. Ők más céllal 
mentek oda, hogy ott legyenek körülötte. Mivel ő igénnyel ment oda, meg is gyógyult. Sokan 
megérintették Jézust, de igény hiányában mások nem gyógyultak meg. Tehát te is tarts igényt 
a Jézus életén és szolgálatán levő kenetre. Hit kell a kenet vételéhez.  

A hited mértéke határozza meg azt, hogy mit fogsz kapni. Ha nem igényled a kenetet, 
akkor üres kézzel mehetsz haza. Amikor elhangzik, hogy mire van gyógyító kenet, akár a 
helyi gyülekezetben, akár az internetes adásban, akkor mutasd ki az igényedet oly módon, 
hogy kinyúlsz a hit kezével és megragadod: Köszönöm Uram, ez az enyém. Igényt tartok rá, 
és birtokba veszem. Ki kell fejezni az igényünket.  

A 3 legutolsó pesti alkalmon, mind a három esetben volt gyógyító kenet a térdre. Akik 
igényt tartanak ilyen területen – ízületi területen – gyógyulásra, azoknak az igényüket ki kell 
fejezniük, és birtokba kell venniük. Ez megint két különböző dolog.  

A vérfolyásos asszony érezte, ahogy beárad a testébe a természetfeletti erő. De Jézus is 
érzékelte, hogy az erő a testéből kiáradt. Ez a kenet. Ebben az esetben fizikálisan érzékelhető 
volt. Nem minden esetben nyilvánul meg ilyen erőteljesen, de itt biztos nagy igénye volt a 
hölgynek a gyógyulásra. Ez az asszony abban a pillanatban, ahogy megérintette Jézus 
köntösét, összeköttetésbe került az isteni erővel és meggyógyult. Ezt az összeköttetést 
nevezhetjük úgy is, hogy pontkontaktus. Így is hallottátok már.  

Más igehelyek is vannak, ahol a pontkontaktus alapján gyógyulás történt. Jézust több 
esetben megérintették a szolgálata során és meggyógyultak. Apostolok árnyéka megérintette a 
betegeket az utcán és meggyógyultak. A kenet átadásának a módszerei, szolgálatonként 
különbözhetnek. Egyik szolgálatban így működik, a másik szolgálatban úgy működik.  

Nem tudom, hogy mennyire ismert előttetek például a ráfújás, rálehelés. Jézus tett ilyent. 
De volt egy evangélista itt a Balatonnál, aki így szolgált, hogy ráfújt, rálehelt a betegre. De 
lehet, hogy máshol is találkoztunk ilyennel.  

Azután a kenet úgymond kidobása. Benny Hinn szolgálatában jellemző ez, hogy a kezével 
suhint egyet, és ezzel a kenetet kiárasztja. Aztán a szent olaj, a keszkenők, ezek mind 
hordozzák az erőt. Vannak még extrém esetek is, például amikor Jézus ráköpött a betegre.  

A lényeg, a kontaktus, amelyre a beteg fel tudja szabadítani a hitét. E köré csoportosul az 
egész dolog. A hit köré. Vannak szokatlan módszerek, de a lényeg az eredmény. Bibliában 
elég változatos módszereket olvashatunk.  

– Naámánnak hétszer meg kellett fürödni a Jordánban és meggyógyult. Jézus sarat tett a 
vak szemébe.  

– A Bethesda tónál – amelyről a múlt héten is beszéltünk – ahogy felkavarodott a víz, és 
aki elsőnek belépett, az meggyógyult.  

– Mózes idejében, aki felnézett a rézkígyóra, megmaradt. Életben maradt.  
– Mózes egyik esetben a botjával a sziklára ütött, a másik esetben pedig szólt hozzá. Tehát 

a változatosság széles skáláját látjuk a Bibliában.  
– Még egy eset: Dávid nem Saul fegyverével ment Góliát ellen, hanem a saját kis 

parittyájával. Mondhatom úgy is, hogy a jól bevált eszközével, amit ő megszokott. Tudott 
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vele célozni. És mit talált el? Pont Góliát homlokát és egyből vége volt a játszmának. Isten a 
változatosság Istene. A sokszínűség Istene.  

Rá kell ébrednünk, hogy nem a mi módszerünk az egyetlen. Például ha két hegymászó 
elindul két irányból a csúcsot megmászni, mindenki azt hiszi, hogy én vagyok a jobb. Amikor 
végül fölérnek, és szembe találják magukat egymással, akkor jön az elképedés. Hogy nemcsak 
egy módszer van, nemcsak egy fal van, amit meg lehet mászni. Szükségtelen vitatkozni a 
módszereken. A gyümölcsökre kell tekintenünk. A gyümölcsök elárulják, hogy az a termés 
milyen. Hibátlan, vagy kicsit kukacos, vagy lerágták a kecskék.  

Lukács 6,44. 
44. Mert minden fa az ő tulajdon gyümölcséről ismertetik meg; mert a tövisről nem 

szednek fügét, sem a szederindáról nem szednek szőlőt. Ámen. 
Te milyen gyümölcsfáról táplálkoznál szívesen? Amelyik hibátlan. Mosolygós, szép. 

Észre kell vennünk Isten érintését másokon. Más szolgálatokon. Más testvérünkön. Hogy őt 
Isten ebben valamilyen módon használja, és áldjuk meg az ő munkáját, szolgálatát.  

A felekezetek között időnként vannak nézetkülönbségek. Elsősorban a tanításokban. 
Most, ha csak a bűn kérdését hozom föl, tanultunk erről. A kis újságunkba is beteszem 
sorozatként.  

Van ahol még továbbra is gyakorolják a bűnvallást, mert nincs kellő világosságuk a 
kegyelem evangéliumának friss szeléből. Vannak különbségek, de az Úr kezét lehet látni 
felettük is, mert sok ember életét megérintik. Az Úrhoz vezetik őket, üdvösségre jutnak és a 
menny királyságához tartoznak.  

Észrevehető, ha valakit az Úr használ. Függetlenül attól, hogy esetleg vannak tanításbeli 
különbségek. A lényeg az, hogy ilyen esetben azon a ponton szükséges összekapcsolódnunk, 
amiben egyet értünk. Mert így tudunk karöltve továbbhaladni. A legjobb út a kegyelem 
evangéliuma, amit még nem mindenki tudott magáévá tenni.  

De azt tapasztalni, hogy akik nem követik a kegyelem Evangéliumát, azok a szolgálatok 
szárazságban vannak. Mert Isten akarata az, hogy a tiszta Evangéliumot hirdessük. Az utolsó 
időkben újabb kijelentések jönnek és ezek elől nem szabad elzárkózni. Halleluja! Köszönjük, 
hogy meghallgattatok.  

 
10.  Az eljövendő világ erői 

 
Folytatjuk az Isten érintése sorozatot, a 10. rész következik. A mai tanítás címe: Az 

eljövendő világ erői. Úgy néztem, hogy még négy téma lesz ebből a tanításból. Aztán egy 
másik hajóba szállunk át.  

Az igeolvasást a Zsidó levél 6,5 versében kezdjük. Isten egyértelmű akarata az, hogy a 
gyermekei mindenkor a friss olajjal legyenek megkenve. A gyülekezeti Test pedig készen 
álljon és ne üres lámpával várja az Úr visszajövetelét, mint az öt bolond szűz.  

Neked is éhezned kell Istent. Az Ő tüze járjon át. Az Ő tüze járja át az egész lényedet. 
Múltkor említettem azt a keresztényt, aki télen belefeküdt a hóba és imádkozott, és olyan 
szent tűz kelt lángra, hogy a hó egy méteres körzetben elolvadt.  

A. A. Allen nevű szolgáló pedig bezárkózott az imaszobájába. Arra kérte a feleségét, hogy 
semmi pénzért ne engedje ki őt onnan, mert az Úrral akar szoros kapcsolatba kerülni. Amikor 
kijött az imaszobájából, akkor Isten dicsősége borította be őt. Azaz, friss olaj volt rajta.  

Zsidó 6,5. 
5. És megízlelték az Istennek jó Igéjét és a jövendő világnak erőit, Ámen. 
Zsidó 10,32. 
32. Emlékezzetek pedig vissza a régebbi napokra, amelyekben miután 

megvilágosíttattatok, sok szenvedéssel teljes küzdelemben kitartottatok, Ámen. 
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A megvilágosodás szó itt az újjászületést jelenti. Ugyanis amikor az ember befogadja az 
Úr Jézust és újjászületik a belső embere, akkor a szellemébe világosság jön. Régen nem 
értettem ezt a szót, hogy mi az a megvilágosodás.  

Vasúti pályámnak az utolsó éveiben Siófokon dolgoztam, mert elkezdődött már az 
összevonás. Mindig szűkítették a létszámot, meg a vezérkart. Ott is tartottak összejövetelt. A 
vasutas kollégáktól hallottam, hogy így megvilágosodnak, meg úgy megvilágosodnak. De azt 
nem mertem megkérdezni, hogy ez mit jelent, hogy ne tartsanak tudatlannak. Most már 
tudjuk, hogy a megvilágosodás gyakorlatilag az újjászületést jelenti.  

Az újjászületés által üdvözülhet az ember, és ezt követően pedig, amikor betöltekezik 
Szent Szellemmel, akkor elkezdenek működni az életében a szellemi ajándékok. Ezen 
túlmenően megízlelheti Isten jó beszédét. A görögben ez a szó – megízlelni – jelenti azt is, 
hogy megkóstolni. Tehát mint az ételt, úgy meg lehet kóstolni Isten jó beszédét. Ezen 
túlmenően az eljövendő világ erőit.  

Rodney egyszer szolgált Chicagóban egy ezerfős gyülekezet felé, akik spanyol ajkúak 
voltak. Isten ereje hatalmasan betöltött mindenkit és az emberek a padlón feküdtek, mert nem 
tudtak megállni Isten jelenlétében. Rodney közben elkezdett nyelveken szólni és egyszer 
valaki közölte vele, hogy: Te pásztor, tökéletesen beszéled a spanyol nyelvet. Holott soha 
nem tanulta. Azt is elmondták neki, hogy miközben imádkozott nyelveken, és emberekre 
mutogatott, invitálta őket a paradicsomba. Olyan szóval, hogy gyertek a paradicsomba, 
gyertek a paradicsomba.  

Később 1990-ben, Pennsylvaniában szolgált Rodney és az Úr dicsősége ott is betöltötte a 
termet. A legtöbben elterültek a padlón Isten ereje alatt. Korábban már említettem azt, hogy 
amikor a természetes fizikai test találkozik Isten természetfeletti erejével, akkor a test 
általában enged az erőnek és elhanyatlik.  

Az Úr jelenléte felhőként szállt le. Az emberek megteltek örömmel. Teljesen 
megrészegedtek a Szent Szellemtől. Úgy is mondhatjuk, hogy a Szent Szellem teljesen 
hatalmába kerítette a hívőket, akik ott voltak bent a teremben.  

Az Úr szólt Rodney szívéhez: Az eljövendő világ erőiből kaptatok egy kis kóstolót. Ez itt 
egy darabka menny. Egy villanás, a menny dicsőségéből. Ennek a jelentése a következő: Bár 
szemmel nem látható, az embereken az én dicsőségem van. Az én felhőm szállt rájuk, a 
menny dicsőségének egy darabkája és megnyugodott rajtuk. Akik nem kerülnek a dicsőség 
alá, nem sok értelmét látják az egésznek.  

Nemrég kaptam egy levelet, nem dicsekedtem el vele. Egy idősebb hölgy első alkalommal 
ment el a Pesterzsébeti alkalomra. Orvos végzettségű. Nem sokat értett a dologból, mert 
felsorolt több dolgot, ami ott történt. Ő fizikai szemlélőként ment és ezt leírta nekem.  

Az egyik az volt, hogy a pásztor elfelejtett angolul. Tudjuk, hogy minden államban más a 
tájszólás. Tehát ez nem azt jelenti, hogy elfelejt angolul, hanem más tájszólással fejezi ki 
magát. Aztán a gyógyító sorban pedig fellökték, mert nem dőlt el, és ilyen dolgokat írt. – Bár 
jót akarnak, mert az embereket akarják gyógyítani. De igazából a hölgy teljesen hústest 
szemszögéből tekintette az egészet.  

Rossz indítékkal megy a gyülekezetbe az, aki ki akarja találni, meg akarja magyarázni, és 
ki akarja elemezni, hogy mi történik ott. Az ilyen ember lemarad Isten érintéséről. A levélből 
is úgy tűnik, hogy ez a hölgy lemaradt Isten érintéséről, a kenetről, az áldásról.  

Rodney pedig azt vallja, hogy: én álmélkodom az Úr tettein – amit végez a szolgálata 
során. Az egész gyülekezet sóvárogta Isten beavatkozását 1989-ben, amikor New York 
államban szolgált. Egy alkalomsorozatot kezdett, és naponta két alkalmat tartott.  

Rodney imája a következő volt és ezt javasolnám, hogy mondjuk el együtt: Uram, teljesen 
ki vagyok éhezve! Annyira szeretném látni, hogy a Te erőd megérinti az emberek életét. 
Kérlek, cselekedj! Ámen. 
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Egy keddi napon délelőtt, amikor prédikált, Isten dicsősége elkezdte betölteni az épületet. 
Ez egy olyan érzés volt, mint amikor valakire egy súlyos takarót ráhelyeznek. Mert valójában 
a kenetnek súlya van. Érezhető súlya van.  

Egy hölgy tágra meredt szemmel nagyokat pislogott, miközben a mennyezetet bámulta. 
Elmondta, hogy sűrű ködhöz hasonlót látott, amilyen ősszel errefelé is előfordul, hogy nem 
lehet átlátni az utca túloldalára. Ez felhőként kezdett leereszkedni és betölteni a termet. 
Rodney ezt nem látta, csak Isten jelenlétét érezte.  

Valamiért két segítőt előrehívott, és ahogy ők haladtak a sorok között előre, félúton az erő 
alatt elhanyatlottak. Nem értek oda a pulpitushoz. Később elmondták, hogy ahogy közeledtek 
a szószék felé, egyszerűen egy sűrű ködbe sétáltak bele és elestek. Rodney tovább prédikált, 
és az Úr ereje szó szerint rájuk szakadt. Az emberek potyogtak, volt, amikor egy egész sor 
dőlt el.  

Az Úr dicsősége csodás módon megmutatta magát. Az emberek a helyükön gyógyultak 
meg. Nem is kellett kézrátétellel szolgálni feléjük. Megint szólt az Úr Rodney szívéhez: 
Mindannyiszor megcselekszem ezt, ahányszor lehetőséget adsz rá.  

Itt utalnék vissza a korábban tanultakra, hogy választanunk kell. Van egy gyenge vallás, 
és van Isten királyságának az ereje. Az hiszem, mindenki tudja, hogy melyik a helyes irány és 
a helyes út. Isten olyan hatalmasan munkálkodott Rodney szolgálatában, hogy három év alatt 
100ezer embert érintett meg Isten jelenléte, Isten csodálatos beavatkozása.  

Egyre növekszik azon szolgálók száma, akik tüzet fognak az Úr dicsőségétől. Ennek 
következtében pedig egyre jobban terjed az ébredés, és gyülekezetek növekednek. Egyrészt új 
gyülekezetek plántálódnak, a meglevőkben pedig a létszám megszaporodik.  

Egy hölgy tett egy bizonyságot. Valamikor régebben a testéből kilépett és felvitetett a 
dicsőségbe. Ő állította, hogy valóban mennyei dolgok vannak közöttünk, mennyei dolgok 
történnek közöttünk, mert Istennek ugyanezt a jelenlétét érezte ő odafent. Össze tudta 
hasonlítani. Átlépve a dicsőség birodalmába, a menny a hatalmas örvendezés helye. Ez az 
örömteli élet vár ránk majd az Úr jelenlétében.  

Zsoltár 16,11. 
11. Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van Tenálad; a Te jobbodon 

gyönyörűségek vannak örökké.  
Teljes öröm van, az Úrnál- azt mondja az Ige, mert a mennyben nincs szomorúság, nincs 

depresszió, nincs bánat, nincs fájdalom, nincs szűkölködés. Egyértelmű, hogy az Úrnál öröm 
van. Már csak azért is, mert az Úr jelenlétében lehetnek a szentek. Ez vár ránk.  

De a földön meg tudjuk tapasztalni a Zsidó 6-ban leírtakat, ezek pedig az újjászületés, a 
Szent Szellemmel való betöltekezés, az ajándékok működése. Megkóstolhatjuk Isten jó 
beszédét és az eljövendő világ erőit. Kapunk egy ízelítőt abból, ami ránk vár.  

Mégis döbbenet, hogy vannak keresztények, akik egy bizonyos ideig a gyülekezettel 
együtt haladnak és növekednek, utána pedig eltűnnek a süllyesztőben. Ha felbukkannak, 
akkor problémákkal telve jönnek elő.  

De a földön meg tudjuk tapasztalni a Zsidó 6-ban leírtakat. Ez a vers egy folyamatosan 
fejlődő állapotot mutat. Elindultunk csecsemőszintről és növekszünk. Következik a 
serdülőkor és haladunk a felnőttkor felé. Egy biztos, hogy a csecsemő keresztények nem 
tudnak belépni Isten mélyebb dicsőségébe. A mélyebb rétegeibe.  

Isten azt szeretné, hogy az újjászületett keresztények eljussanak az érett korra. Ehhez 
viszont naponta időt kell tölteni a felkent Igével. Mert Isten Igéje felkent. Ezt kell ízlelgetni. 
Nem szabad megmaradni madárfióka szinten, és tátott szájjal várni az eledelt. Isten elvárja, 
hogy egy idő múlva, meg tanuljunk vadászni, azaz megszerezni magunknak a szükséges 
dolgokat, túlcsorduló mértékben, hogy áldássá tudjunk válni mások számára is.  
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A dicsőség olyan erős volt Rodney életében és szolgálatában, hogy átemelte őt a 
természetfeletti világba. Elkezdte jobban megérteni azt, amit az 1Péter 1,8 ír, hogy 
kibeszélhetetlen és megdicsőült öröm van az Úrnál.  

1Péter 1,8. 
8. Akit noha nem láttatok, szerettek; akiben, noha most nem látjátok, de hisztek 

Őbenne, kibeszélhetetlen és dicsőült örömmel örvendeztek: Ámen. 
Rodney kapott ebből megértést, hogy mit jelent ez, hogy kibeszélhetetlen. Azt jelenti, 

hogy amikor a dicsőség leszakad, ránk telepszik, egyszerűen nem tudunk megszólalni. Én már 
voltam így egy-két esetben. Akár itt a gyülekezetben is, vagy pedig amikor az újjászületés 
munkál valakinek az életében, egyszerűen Isten dicsősége olyan hatalmasan megjelenik, hogy 
nem tud megszólalni az ember. Mintha szájzárt kapna.  

Az Úr megint szólt Rodney szívéhez: Nem a te dolgod meggyőzni az embereket, hogy ez 
az erő tőlem van. Nem kell arra kényszerítened őket, hogy elfogadják. Annyi a feladatod, 
hogy teríts asztalt előttük és engedd, hogy odajöjjenek és egyenek. Zsoltár 34,8-at olvassuk. 

Zsoltár 34,8. 
8. Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Áldott az az ember, aki Őbenne bízik.  
A héberben ez a szó, hogy érezzétek, ez jelenti azt is, hogy kóstolni. Tehát kóstoljátok, és 

lássátok meg, hogy jó az Úr. Ízleljétek, ahogy a Zsidó levélben olvastuk. Gyakorlatilag ezt 
úgy lehet felfogni, hogy Isten vendégségbe hív, egy vacsorára hív. Ott meg lehet kóstolni, 
hogy milyen ételek vannak. Akiket hív, és nem mennek, azt mondja az Úr, hogy keresek 
másokat, akik örömmel jönnek, és esznek.  

Naponta be kell töltekeznünk friss olajjal, követnünk kell a Szent Szellemet, és 
kóstolgatni kell Isten jó beszédét. Aki naponta az Úr jelenlétébe megy, az nem lesz 
depressziós, élete örömmel lesz teli, és élő víznek folyamai ömlenek a bensőjéből. Meg fogja 
tapasztalni maga körül, a menny egy darabkáját. Halleluja!  

 
11.  Visszaélés a kenettel 

 
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.  
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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 
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 



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

53/73 — Bor Ferenc — Ságvári tanítások: http://bekevar.x3.hu/sagvar-hang.htm 

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 
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.  
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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.  
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 
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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 
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.  
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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; 
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 
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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 
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. 

 
12.  A kenet megőrzése 

 
Folytatjuk az Isten érintése sorozatunkat a 12. résszel. A mai tanítás címe: A kenet 

megőrzése. Ez egy igen sokatmondó cím önmagában is. A bevezető Igénk: 
Márk 6,31. 
31. Ő pedig monda nékik: Jertek el csupán ti magatok valamely puszta helyre, és 

pihenjetek meg egy kevéssé. Mert sokan voltak a járókelők, és még evésre sem volt 
alkalmas idejük. Ámen. 

A puszta szó a görögben azt jelenti, hogy egy magányos hely, vagy magányosan lehet időt 
eltölteni. A pihenés pedig azt jelenti, hogy nyugalom. Szükségük van az embereknek arra, 
hogy pihenjenek. Időnként meg kell pihenni. A túlzásba vitt munka ugyanis rendkívül 
lélekölő. Fontos időt fordítani pihenésre, kikapcsolódásra, felüdülésre.  

Egyes prédikátorok azzal dicsekednek, hogy nekik semmi hobbijuk nincs, és semmiféle 
sportot nem űznek, csak az Úrnak szolgálnak. De végül egy eldugott motelszobában buknak 
le, olyan hobbi gyakorlása közben, ami a szolgálatukba kerül. Nem mondhatja, hogy nincs 
semmi hobbija.  

Mások folyamatosan dolgoznak, sohase mennek szabadságra, és ennek a vége az, hogy 
mind fizikailag, mind lelkileg kimerülnek. Tehát szeretnék rávilágítani a pihenés 
fontosságára. Egy kimerült állapotban levő ember kiszolgáltatja saját magát az ellenség 
támadásainak.  

Rodney évente 450 alkalmat szokott tartani. Csak emlékeztetésképpen: 365 nap van egy 
évben. Gyakorta kettőt is tart egy nap, de félévkor és az év végén mindig vesz ki egy kis 
pihenőidőt. Ilyenkor sok időt tölt a családjával, a gyermekeivel, és utána ifjú tigrisként tér 
vissza a szolgálatba.  

Ez nem olyan, mint az egyik ismerősöm gyermekei mondták, hogy amikor a papa 
figyelmeztette őket, hogy: Ti elhagytátok Istent! – Azt válaszolták erre, hogy: Mi nem 
hagytuk el, csak elfeledkeztünk róla. Ez épp olyan súlyos, mert Isten azt mondja, hogy aki 
engem megtisztel, azt én is megtisztelem. Fordítva is igaz, hogy aki elfelejti őt megtisztelni, 
milyen áldást és megtisztelést várhat Istentől?  

Az a tapasztalat, hogy inkább hasznosabb több, rövidebb pihenőt tartani, mert így az elme 
könnyebben tisztántartható. A fáradt elme és a fáradt test nem tudja teljes mértékben átadni 
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magát a Szent Szellem áradásának. Tudjátok, mint a hullámlovasok a tengeren – jönnek azok 
a nagy tarajos hullámok, aki már begyakorolta magát és jól bánik a szörfdeszkával, akkor 
ezeket a hullámokat meglovagolja, és nagy távolságra, nagy sebességre el tud jutni, ha 
ügyesen csinálja.  

Valahogy a Szent Szellem áradását, a Szent Szellem hullámait is így kellene 
elképzelnünk. És nekünk az ilyen Szent Szellem hullámokat ugyanúgy meg kellene nyergelni, 
mert akkor nagy erővel, nagy lendülettel tudunk siklani előre. Nagy előrelépést jelent az, ha a 
hívők megtanulnak pihenni az Úrban, illetve abbahagyják a testi erőlködést.  

A tegnapi pesti tanítás címe pont ide illik, hogy „Nem erővel, nem hatalommal, hanem az 
Úr Szellemével” haladjunk előre.  

Ha engedelmeskedünk Istennek és az Ő akaratában járunk, akkor Ő gondoskodni fog az 
életerőnk megújításáról. Hallani olyant is, hogy egyes szolgálók kiégnek. Igazából ennek nem 
lenne szabad bekövetkezni. Egyébként a kiégés a testi erőlködéssel végzett szolgálat 
következménye.  

Ha testből csinálunk valamit, akkor kis Izmaelek születnek. Mert mi történt Ábrahámmal? 
Gyermektelenek voltak. Az Úr ígéretet tett Ábrahámnak, hogy véréből származó utóddal 
ajándékozza meg. Ábrahám 86 éves volt, amikor a szokásoknak megfelelően Sárai odaküldte 
Ábrámhoz Hágár nevű szolgálóját, hogy végre legyen utód, mert nagyon szerették volna. 

De igazából ezt a megoldást pótmegoldásnak lehet nevezni, vagy pedig testből való 
pótmegoldásnak lehet nevezni, illetve olyan hozzáállásnak, hogy: Uram, majd mi segítünk 
neked. Ezek testi dolgok. A kiégés mindig a testi dolgokból származik, mivel nincs ott a 
Szellem olaja.  

Hallani lehet még papok köreiben is, hogy egy idő után, évtizedek után elfáradtak, 
kiégnek, megfásulnak. De ha ott lenne a Szellem olaja, és ezeket a hullámokat 
meglovagolnák, akkor nem volna semmi gond.  

Apostolok cselekedetei 3,19. 
19… hogy így eljöjjenek a felüdülés idei az Úrnak színétől.  Halleluja! 
Tehát a felüdülésnek el kell jönnie – mondja az Ige. A görögben ez felfrissülést jelent. 

Rokon értelmű szavak egyébként. Tehát fel kell frissülnünk, mind lélekben, mind testben. 
Miután Isten jelenléte megérinti a hívőket, gyakran felteszik azt a kérdést, hogy miként 
lehetne ezt megőrizni? Ezt a kenetet, ezt az erőt.  

Sajnos néhányan úgy gondolkodnak, hogy nem tudják megtartani a kenetet, és így 
folytatják: hogyha ismernék az én helyzetemet… Ha ismernéd az én házastársamat, hogyha 
tudnák azt, hogy az anyósom most költözött hozzánk. Ha ismernéd az én anyagi helyzetemet, 
és így sorolják, hogy a látható körülmények milyenek körülöttük.  

Egyébként naponta ránk vicsorog valami és meg akar fosztani az áldástól. Ezt nem szabad 
hagynunk, mert ha elterülünk, akkor jön a füstös képű az úthengerrel és keresztülhajt rajtunk. 
Egy megoldás van: ha elgáncsoltak, akkor felállunk, leporoljuk a nadrágot és továbbmegyünk. 

Gondoljatok az Úr Jézusra. Hányszor szegte kedvét valamilyen körülmény az életében, 
hogy ne teljesítse be Isten tervét? Hányszor mondta azt, hogy elegem van ezekből az 
emberekből, én nem megyek a keresztre. Sohasem. Sohasem adta fel.  

Nekünk is szembe kell néznünk a magunk óriásaival. De azért kell szembenéznünk velük, 
mert azok legyőzhetőek. A kisméretű Dávid kiállt a nagyméretű Góliáttal, hogy megvívja a 
harcot. De előtte kijelentette, hogy ő fog győzni, mert Isten vele van. Nekünk is vannak 
„óriások” az életünkben. Ezeket az óriásokat Isten erejével képesek vagyunk legyűrni a 
talpunk alá.  

A mi hatalmunk honnan származik? A harmadik égből. És hol van a trónja a füstös 
képűnek? A második égben. Az pedig a harmadik ég alatt található. Mindenképpen alattunk 
van. Egyébként is Jézus a lábunk alá helyezte, a zsámoly alá. A zsámoly pedig egy 
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megpihenést jelent. Amikor a régi emberek leültek és meg akarták pihentetni a lábukat, akkor 
a zsámolyra tették a lábukat.  

Minden kísértéstől, és megpróbáltatástól függetlenül stabilnak lehet maradni, és ki lehet 
kitartani. Ez egy döntés kérdése, hogy meghozod-e a döntést, hogy én stabil maradok az 
Igében, vagy hullámzok. Egyszer lent, egyszer fönt. A Szellem egyik gyümölcse a béketűrés, 
vagy más néven türelem. Ez pedig azt jelenti, hogy rendíthetetlenül meg tudunk állni a 
próbákkal szemben.  

Galata 5,22. 
22. De a Szellem gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, 

hithűség, szelídség, mértékletesség. Ámen. 
Ezeket az isteni tulajdonságokat kaptuk meg akkor, amikor befogadtuk az Úr Jézust. 

Benne van a béketűrés, azaz a türelem. De vannak úgymond jojó keresztények, akik egyszer 
fent vannak, egyszer lent.  

Az idősebb keresztény tudja, mi az a jojó, a fiatalok nem biztos. Egy madzagon kellett 
rángatni egy fakorongot. Ezért írja Rodney ezt a példát, hogy ahogy a jojót rángatják a 
zsinóron; egyszer lent, egyszer fönt – némely keresztény ilyen. Ma jó napom van, holnap 
reggel rossz napom lesz. Nagyon fontos dolgot mond nekünk a következő Ige, ami arról szól, 
hogy Isten soha nem változik, és ha Isten soha nem változik, akkor nekünk sem szabad 
ingadoznunk.  

Zsidó 13,8.  
8. Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. Ámen. 
Ha ugyanaz két évezreddel ezelőtt, akkor ugyanaz ma is. Senki ne próbáljon lebeszélni 

arról, hogy ma nincs gyógyulás Isten érintése által. Ha Isten nem változik, akkor nekünk sem 
szabad változnunk, azaz ingadoznunk. Istennek nincsenek depressziós napjai. Halleluja! 

Nekünk sincs. Isten soha nem gondterhelt. Isten soha nem mondja, hogy megint kiújult a 
derékfájásom. És hol van a sétabotom, mert a nélkül nem tudok járni. Isten soha nem mondja 
azt, hogy most mihez kezdjünk? Egy helyzet előtt állunk, és most ezzel mit tegyünk, mihez 
kezdjünk?  

És Isten soha nem mondja azt, hogy lehet, hogy holnap a gyöngykapukat be kell adni a 
zálogházba, hogy a trónterem bérleti díját ki tudjuk fizetni. Végy uralmat a körülmények 
felett! A hatalom az Krisztusban a hívőknek adatott.  

Krisztus felvitetett a mennybe, az Atya jobbján ül, a világmindenség legmagasabb pontján 
és a hatalmát Krisztus testén, azaz az újjászületett hívőkön keresztül gyakorolja. Tehát te vagy 
az, aki végrehajtod azt, hogy ellenállsz az ördögnek, ellenállsz a sötétség erőinek, a 
pusztítóknak, a problémáknak és minden olyan körülménynek, ami ellened van.  

Mivel mi a földön élünk, az Úr bennünket tanítani akar arra, hogy hogyan vegyük kézbe 
az irányítást, az életünk irányítását. Hogyan tudunk kenet alatt élni, és közben boldog családi 
életet élni, és még foglalkozni üzleti dolgokkal is. Aki mondjuk vállalkozó.  

Téves nézet az, hogy választania kell az embernek, hogy vagy felkent szolgálója lesz az 
Úrnak, vagy családot alapít. A kettő együtt is megy. Ugyanis az Írások szerint a házasságot és 
a gyermekáldást Isten rendelte. Tehát a hívő lehet kenet alatt, gyermekekkel, családdal együtt. 

Igaz, hogy ha egy szolgáló egyedül van család nélkül, és ezt minden hiány nélkül meg 
tudja tenni, vagyis nincs késztetése arra, hogy családot alapítson, és ez szabad döntése, akkor 
tegye. Mert lehet, hogy több ideje lesz az Úrra, bár nem vagyok benne biztos. Mert ha neki 
kell bevásárolni, mosogatni, vasalni és főzni, akkor nem biztos, hogy túl sokat nyert vele. 
Minden esetre a Szent Szellem vezetése legyen mindenki életében ezzel kapcsolatban.  

A Szent Szellem a legjobbat fogja mutatni mindenki számára. A kenetben járás attól függ, 
hogy meghozod-e naponta a megfelelő döntést? Amikor felébredsz, két választás áll előtted: 
vagy szellem szerint járok, vagy pedig a test kívánságait követem. Tehát mindenképpen egy 
döntést kell hozni és egy jó döntést kell hozni, ha a kenetben akarunk maradni. Ha kihoznak a 
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sodrodból, akkor hogy reagálsz? Test szerint, vagy szellem szerint? Ez is egy napi eldöntendő 
kérdés, amikor fölkelsz reggel?  

Mint említettem, mindenkinek megvan a maga óriása, azaz a saját problémája. A hegy, 
ami jelképesen az útját állja. Smith Wigglesworth hat éven át szenvedett vesekőproblémában. 
6 éven át. A szolgálatában ugyan hatalmasan megnyilvánult a Szent Szellem ereje – jelek és 
csodák történtek –, de az ő testében ott volt százötvenhat vesekő, ami természetes módon 
ürült ki borzalmas fájdalmak közepette.  

Valamikor meg kellett szakítani a szolgálatát, kiment a mosdóba, és ahogy a kő eltávozott, 
felkelt, és visszament, folytatta a szolgálatot. Tömegek nyertek gyógyulást Smith 
Wigglesworth által, mint Isten edénye által. De az életében és a felkent szolgálatában ott volt 
a gyötrő fájdalom.  

A súlyos problémák a legtöbb elhívottat kispadra küldenék. A kispad a meccsen a 
pihenőhely, amikor kiállítják a játékost. Vagy a tartalék játékos is ott ül és várja, hogy mikor 
kerülhet sorra. Hagyd abba a sajnálkozást! Kezdj el szolgálni a betegek felé, kezdd 
szolgáltatni a gyógyulást, a kenetet a betegek felé, és kezdd el feltámasztani a halottakat!  

Ez Isten akarata és erre van elhívásunk, nem arra, hogy saját problémáinkon keseregjünk. 
Lehelj életet a halott emberekbe! Ez kétféle módon érthető. Vagy fizikai módon haldoklik 
valaki, vagy szellemi halott és újjászületésre van szüksége.  

Neked kell meghozni a döntést, naponta. Ezt megvallásként el is mondjuk együtt: Ma is az 
Úr kenetében akarok járni. Ez az a nap, amit az Úr rendelt. Örvendezek, és vigadok ezen. 
Ámen. Légy szíves, holnap reggel így keljél fel. És a többi reggelen is.  

Jézus nevében szembe kell nézned, azaz szembe kell szállnod minden kihívással és 
minden akadállyal. Ne add meg magad! Ha nem hátrálsz meg és Isten ereje által 
szembefordulsz a nehézséggel, akkor a kenet megmarad rajtad. A te döntéseden múlik, hogy 
feladod, vagy felkelsz a Jézus nevében és megmondod az ördögnek, hogy hova takarodjon. 
Oda a mélybe, vissza a katlan mellé.  

Ez a tanítás tegnap készült, de hiszem, hogy van, akinek nagy szüksége van rá. Vagy 
vannak, akiknek nagy szükségük van rá.  

Isten Igéje sok útmutatást ad, hogy hogyan maradhatunk meg a keskeny úton. Mert a 
keskeny út az Úrhoz vezet, a széles út pedig a világ. Lehetséges úgy élni, hogy folyamatosan 
élesre van töltve a fegyvered és folyamatosan a Szent Szellem hangjára vagy hangolódva. 
Viszont nem lehetséges kenet alatt maradnod, ha depresszióba csúszol és folytonosan 
bámulod a négy falat, vagy a tévét, mert ez sehova nem visz.  

A nehéz helyzetekkel szemben nem használ a struccpolitika. Tudjátok, mit csinál a strucc, 
ha baj van a láthatáron? Bedugja a fejét a homokba, és mivel ő nem lát semmit, azt hiszi, hogy 
nincs veszély. De amikor kihúzod majd a fejed a homokból, akkor azt fogod látni, hogy a 
helyzet még rosszabbra változott. Tehát legjobb szembefordulni a problémával, és Isten 
erejével megváltoztatni azokat a helyzeteket, amelyek nincsenek az ínyedre.  

A kenet megőrzéséhez fontos a kiigazítható szellem megtartása. Meg kell térni a téves 
útjainkból, és ahogy Kenneth Hagin tanítja, fontos a készségesség, az engedelmesség és a 
hajlandóság.  

Nem tanácsos kritizálni az újjászületett keresztényeket, mert lehet, hogy közben már 
kiigazította magát, és ha mégis megítéled, akkor Jézus vérét kritizálod. Azt a vért, ami őt 
megmosta. Hagin valamelyik könyvében lehet olvasni, hogy egy hívő látta, hogy az egyik 
pásztor bemegy a kocsmába, és mindjárt rossz véleménye volt erről a pásztorról.  

Márpedig az isteni fajta szeretet – az 1Korinthus 13 – milyen? Nem feltételezi a rosszat, a 
gonoszt a másikról. Aztán végül kiderült, hogy ez a pásztor azért ment oda be, mert hirdette 
az Igét, és páran a kocsmában megtértek. Páran a kocsmában újjászülettek és Jézushoz 
fordultak. Tehát ő első alkalommal alaptalanul kritizálta Isten szolgálóját, mert ő csak azt 
látta, hogy a kocsmába ment be. Többet nem látott.  
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Példabeszédek 14,29. 
29. A haragra késedelmes bövölködik értelemmel; aki pedig hirtelen indulatú, 

bolondságot szerez az. Ámen. 
Jakab 1,19. 
19. Azért, szeretett atyámfiai, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a 

szólásra, késedelmes a haragra. Ámen. 
Igazából itt arról van szó, hogy a hústest indulatainak ne engedjünk, hanem a szellem 

szerint, békességben, csendességben, bölcsen viseljük magunkat és ennek megfelelően 
reagáljunk helyzetekre. Tehát gondoljuk át, és ahogy a magyar közmondás mondja: számolj 
tízig, és utána szólalj meg.  

A gyors a hallásra azt jelenti, hogy az Úrra figyelj. Ha most valamilyen sérelem ér, vagy 
belegyalogolt valaki a lelki világodba, akkor az Úrra figyelj. Csak ilyenkor az a helyzet, hogy 
az elme elkezd zakatolni, hogy mit tettek velem? Hogyan tudnám ezt megtorolni? Tehát az 
elmét le kell csillapítani. Ezért mondja az Ige, hogy gyors a hallásra, hogy a Szent Szellemtől 
hallj, hogy ebben a helyzetben mit tegyél, mi a megoldás?  

Késedelmes a haragra, ezt azt jelenti, hogy a test indulatait fogd vissza. Akik meg nem 
bocsátást cipelnek a szívükben, viszálykodást, keserűséget, gőgösséget, elmennek ugyan a 
gyülekezetbe, várják az áldást, várják a kenetet, de hiába. Ugyanis a Galata levélben olvasható 
az, hogy a hit üzemanyaga az agapé. A hit csak szeretet által fog tudni működni. Istentől 
semmi más módon nem tudunk elvenni áldást, vagy bármi imaválaszt. Mert a szeretet a 
mennyei valuta.  

Egyes hívőkre elég csak ránézni és tudja az ember, hogy Isten ereje miért nem nyilvánul 
meg az életükben, vagy a szolgálatukban. Mert ezek a testi dolgok uralják őket. Mert testiek, 
képmutatók, hazudozók és nem szavahihetők.  

Isten nem ken fel olyanokat, akik a szívükben nem tiszták, tisztességtelen indíték van 
bennük, alattomos motívumok bújnak meg a szívükben, továbbá lusták, vagy csecsemők. 
Csecsemőket sem küldenek ki a harctérre, mert nem bírja el a harci felszerelést. Aztán a 
Simon féle mágusokat sem keni fel Isten, akik árunak tekintik a kenetet.  

Apostolok cselekedetei 8,18-21. 
18. Mikor pedig látta Simon, hogy az apostolok kézrátétele által adatik a Szent 

Szellem, megkínálá őket pénzzel, 
19. Mondván: Adjátok nékem is ezt a hatalmat, hogy valakire vetem kezeimet, Szent 

Szellemet vegyen.  
20. De Péter monda néki: A te pénzed veled együtt vesszen el, mivel azt gondoltad, 

hogy az Istennek ajándéka pénzen megvehető. 
21. Nincsen néked részed, sem örökséged e dologban, mert a te szíved nem igaz az 

Isten előtt. Ámen. 
Nem igaz a szíve, azt jelenti a görögben, hogy nem egyenes, és nem őszinte a szíve.  
Egy gondolat erejéig visszatérnék, hogy Isten a lustákat nem keni fel, csak akik mindig 

serények, aktívak, és hogyha belegondolok a fiatalabb koromtól kezdve, én soha meg nem 
álltam. Vagy kertészkedtem, vagy barkácsoltam, fúrtam, faragtam, de olyan nem volt, hogy 
leülnék. Ez is a serénységnek egy jele, csak az még nem Isten útja volt.  

Utána kerültem be az Úr akaratába. Sőt, még ha visszagondolok, a vasútnál is tele voltam 
újítással. Kollégáim is mondták, hogy te mindig annyira pedálozol, ők azt hitték, hogy azért, 
hogy a főnökök előtt fényezzem magam. Igazából ez egy késztetés volt, hogy tenni valamit, 
és nem lustálkodni.  

Most már az Úr vizein evezek, és van mindig mit tennem. Ez a testi hozzáállás rávilágít 
arra, hogy a mai egyház nagy része miért is halott. Isten egyedül az igazságot, a tiszta 
szívűeket, a serényeket, és a szellemben felnövekedetteket tudja felkenni. Mert nem fecséreli 
el az Ő drága kenetét. Isten elhívása örökkévaló. Az Írás úgy szól, hogy Isten az elhívását nem 
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vonja vissza, de az illető engedelmességétől függ az, hogy belép-e Isten akaratába és betölti-e 
Isten tervét? Mert a Szent Szellem senkire nem kényszeríti rá azt, hogy ezt aztán 
mindenképpen el kell végezni, mert az törvény lenne. A Szent Szellem inkább csak késztet. 
Összefoglaljuk, hogy mi a kenet megőrzésének a titka.  

1. Döntést kell hozni naponta, hogy Szellem szerint járunk.  
2. Nem hátrálunk meg, hanem Isten erejével szembefordulunk a problémákkal, és akkor a 

kenet megmarad rajtunk.  
3. Ha elvétjük a lépést, akkor fontos, hogy minél előbb kiigazítsuk magunkat és 

visszatérjünk az Isten terve szerinti útra.  
4. Szellem szerint járjunk, ne a test útjain haladjunk, és legyünk szavahihetőek, hogy Isten 

meg tudjon bennünk bízni. Többet tudjon adni.  
Sokan ígérgetnek Istennek ezt-azt, és Isten hogyan tud rájuk bízni többet, ha azt sem 

tudják beteljesíteni, amit ígértek?  

 
13.  A kézrátétel szolgálata 

 
Folytatjuk az Isten érintése sorozatot a 13. résszel. A mai tanítás címe: A kézrátétel 

szolgálata. 
A Zsidó levél 6. fejezetében kezdjük ma az Ige tanulmányozását. Az 1-2 versben 6 

Krisztusi alaptant számolhattok meg. Ezek közül az egyik a kézrátétel.  
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. 

A kezek rátevése – ez a kézrátétel szolgálata, illetve a krisztusi alaptanok egyike. Több 
helyen megtalálható ez a Bibliában. Van egy alapszabály. Ha bibliai eredményeket akarunk, 
akkor szükséges, hogy bibliai elveket kövessünk. Különben nem születnek meg a bibliai 
eredmények.  

Jézus gyakran szolgált kézrátétellel az emberek felé, a szükségben levők felé, ezért a 
kézrátétel tana egy nagyon fontos tanítás. Elolvassuk, hogy akik hitre jutottak, mire tudnak 
jutni a Jézus neve által.  

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. 
Akik hisznek. Kik azok, akik hisznek? A hitre jutottak. Az újjászületett keresztények. Mit 

fognak tenni? Sok mindent, de most a kézrátételt tanítjuk. Betegekre teszik kezeiket és 
szolgálnak feléjük. Ennek az eredménye a betegeknek a gyógyulása. A kézrátétel egy nagyon 
szent dolog.  

Sajnos a hagyományos egyházakban nem igazán találkozni a kézrátétellel. Ezért tűnik 
olyan furcsának, ha valaki bekerül egy evangéliumi közösségbe. A kézrátétel nem 
szimbolikus cselekedet. A kézrátétel a kenet valóságos átadásáról szól.  

A bibliai csodák csak a kenet átadásával érhetők el. Semmi más módon. Emberi 
cselekedetek szóba sem jöhetnek. Amikor Jézus embereket érintett meg, mindig történt 
valami. Természetesen jó irányú dologra kell gondolni, szabadulásokra, áttörésekre. 4 
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Amikor Jézust érintették meg, akkor is történt valami, mert az erő kiáradt. Kiáradt 
Jézusból, van, amikor közvetítő anyagon keresztül, a köntösén, a ruháján keresztül és beáradt 
a betegek testébe. És jött vele a gyógyulás.  

Az Ószövetségben mit fedezünk fel, amikor olvassuk a könyveket? Hogy a pátriárkák is 
kézrátétellel áldották meg a gyermekeiket. Azok a dolgok úgy is történtek. A hit ajándéka 
által szóltak és ezért, amit ők a gyermekeik fölött mondtak, azok valóságba jöttek. Életre 
szóló áldást adtak át a gyermekeiknek. 

Még egy példa: Amikor Izrael népe az Ószövetség idején évente egy alkalommal 
bemutatta az engesztelő áldozatot a pap által, akkor a pap rátette a kezét a bakra, más néven a 
bűnbakra, és ráolvasta a nép bűnét. Tehát egy közlés történt. Egy átadás történt.  

A pesti tanításokban gyakran halljátok az impart szót, az impartálás szót. Ez egy angol 
szó, aminek a jelentése: átadás, közlés és részesítés. Valaki a másikat részesíti azokban a 
dolgokban, amit ő is birtokol Isten kegyelméből.  

2Korinthus 4,7. 
7. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy amaz erőnek nagy volta Istené 

legyen, és nem magunktól való.  
A kincs alatt mi értendő? A drága kenet. A cserépedény pedig nem más, mint a mi fizikai 

testünk. Mert Ádám teste miből lett megalkotva? Agyagból. Isten készített egy szobrot és 
abba lehelte bele az Ő életét. Az ember teste egy agyagedény, egy cserép, korsó és ebben van 
benne a kenet.  

A kézrátétel állandó velejárója az átadás, a közlés és a másik részesítése valamilyen 
ajándékban. De hiába teszi rá a kezét egy keresztény a másikra, ha nincs mit neki átadnia. Ezt 
hívják úgy, hogy üres kezeket üres fejekre tesznek. Ez természetesen eredménytelen.  

A te kezednek, mint újjászületett hívő, mint új teremtés kezének, folyamatosan töltve kell 
lennie. Emlékeztek, Rodney is azt mondta korábban, hogy: Jé, ez töltve van? Amikor először 
valakire a kezét tette, és az illető a kenet alatt eldőlt. A kenet az edényünkben van. Isten 
kenete szinte kézzelfogható. Isten kenete megtapasztalható. A kenet jelen lehet egy 
istentiszteleten. De ha senki nem igényli, nem veszi a kenetet, akkor semmi nem fog történni.  

A vérfolyásos asszony akarta a kenetet. Hittel érintette meg Jézus ruháját, a köntösét, és 
elvette a kenetet. És mi történt? Az erő Jézusból átáradt az ő testébe és meggyógyult. Azt 
mondja az Írás, hogy tömeg vette körül Jézust, és neki úgy kellett befurakodnia.  

Tehát sokan voltak Jézus körül, sokan kapcsolatba kerültek vele fizikailag. De mégis az 
Írások szerint csak egyetlen ember gyógyult meg. Ennek az oka, hogy a többiek nem 
igényelték a kenetet. Valószínű, hogy nem is tudták, hogy létezik. Ha érintették, akkor sem 
hittel tették és senki más nem nyert gyógyulást ezen az asszonyon kívül. 

1Timótheus 4,14. 
14. El ne hanyagold a benned lévő kegyelmi ajándékot, amely prófétálás által, a 

presbitérium kézrátétele által adatott néked. Ámen.  
Akard és vedd el a kenetet. Vágyakozz a kenetre. A kegyelmi ajándék neve a görögben a 

karizma. Innen származik a karizmatikus mozgalom, vagy karizmatikus gyülekezet elnevezés.  
Ha kézrátétellel szolgálnak feléd, akkor el kell várnod, hogy valami történjen. Ha nincs 

elvárás, akkor nem fog történni semmi. Elváró hit nélkül a keresztények hiába állnak ki a 
gyógyító sorba.  

A kézrátételnek két formája van.  
1. A Márk evangélium 16-ban az előbb olvastuk az egyszerű kézrátételt, hogy bárki 

imádkozhat hittel a kezét rátéve arra, aki ezt igényli.  
2. A kézrátétel szolgálata, amelynek során ajándékot, kenetet oszt meg a másikkal.  
Az egyszerű kézrátétel úgy működik, hogy az imádkozó bízik abban, hogy Isten 

hatalommal beavatkozik, és történik valami. A kézrátétel szolgálatánál pedig megtörténik az 
átadás, az átplántálás. Timótheus is az ajándékát természetesen kézrátétellel vette.  
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Rodney többször odament a felkent hírnevesebb szolgálókhoz és megkérte őket, hogy 
tegyék rá a kezüket, mert ő is akart kapni abból a kenetből. És megfigyelte, hogy a közlés egy 
valóságos dolog. Mindig kapott valamit, és ez változásokat hozott az életében és a 
szolgálatában.  

De óvatosságra int. Meg kell vizsgálni, hogy kinek engeded meg, hogy a kezét rád tegye. 
Jól nézd meg, hogy milyen szolgálatnak veted alá magad. A kenet ugyanis átadódik, és az a 
szellemiség fog rád jönni. Az ő szolgálatában is előfordult, hogy a gyógyító rész során valaki 
felkelt a hallgatóság közül, és elkezdte járni a sorokat és imádkozott kézrátétellel.  

Mivel ő sem ismert mindenkit, leállította ezt a tevékenységet. Azt mondja, hogyha 
szeretnél kézrátétellel imádkozni, akkor bérelj ki egy termet, toborozz embereket és imádkozz 
értük, de ne az én szolgálatomban. Mert nem tudja, hogy ki ő, és milyen szellemiséget 
képvisel. Kézrátétellel szolgálni sokkal többet jelent, mint egyszerűen imádkozni. 
Erőteljesebb és többet nyújt.  

A kézrátétel a kenet valóságos átadása, de ehhez ismerni kell a Szent Szellem működését, 
hogy rá lehessen csatlakozni, kapcsolódni a Szellem hullámaira. Mint említettem, a kézrátétel 
a közlés szolgálata. De ez a vevő részéről is hitet feltételez. Amikor történik a kézrátétel, 
akkor az imádkozónak hinni kell, hogy Isten élete belőle átárad a másikba. A vételezőnek 
pedig ugyanezt kell hinni, hogy ez a kenet beléárad, és munkálkodik az életében.  

Persze, aki először hallott erről, az nem biztos, hogy rögtön meg tudja nyitni magát a 
kenetnek. Vannak olyanok, akik akkor sem veszik a kenetet, ha maga Jézus állna előttük, és 
tenné rájuk a kezét. Ha nem nyílik meg az illető a kenet befogadására, akkor nem is fog kapni 
semmit.  

Egyik korábbi tanításunkban és a kis újságunkban is benne van egy eset, Kenneth Hagin 
szolgálatából. A történetben Jézus odament a beteg ágyához és valami kis csomagot, 
ajándékot nyújtott át, illetve próbált átnyújtani. És azt mondta az illető, hogy nem tudom 
elfogadni, nem tudom átvenni. Ez háromszor megtörtént. A vevőnek, ha szeretne változást az 
életében – például gyógyulást, áttörést –, akkor át kell vennie a kenetet.  

A hited mértéke határozza meg azt, hogy mit kapsz Istentől. Itt is fontos a hit kérdése. 
Amikor az orvosok lemondanak egy emberről, akkor az ő döntésén múlik, hogy elfogadja-e a 
természetfeletti erőt, a kenetet, és az által gyógyul-e meg.  

Rodney hetente hat napon át két alkalmat tartott. Tehát heti 12 alkalmat. Elég gyakran 
szolgált ahhoz, hogy kialakuljon benne egy érzék a kenethez. Így meg tudja különböztetni, 
hogy az egyik ember veszi a kenetet, a másik bezárja magát. Érezhető, hogy a kenet bemegy a 
másik testébe, vagy visszapattan.  

Aki többet imádkozik kézrátétellel – akár kórházi szolgálatban is –, gondolom, hogy ő is 
érzékeli, hogy a másik fél veszi-e a kenetet. Vannak olyan hívők, akikhez hozzá sem kell érni 
és már veszik a kenetet, és eldőlnek Isten ereje alatt.  

A másik pedig nem is igényli a kenetet. Ilyen nagy szóródás van ezen a területen. Aztán 
van olyan típusú ember is, akire három órán keresztül tehetné az ember a kezét, hogy végre 
Isten valami életet lehelne belé. Természetesen senki nem imádkozik három órát kézrátétellel 
egy személyért. Ez csak egy példa arra, hogy vannak nehezebb esetek is.  

Isten kenete az alkalmakon rendszerint betölti a termet. Itt nálunk is, ha Pestre megyünk, 
ott is, vagy akármerre járunk. Voltunk Kaposváron nemrég, ahol szintén megtapasztaltuk ezt. 
Ha teljes evangéliumi gyülekezetről van szó, és az emberek újjászületettek és Szent 
Szellemmel teljesek, ott Isten ereje meg tud nyilvánulni.  

Rodney is sok esetben alig tudott talpon maradni, és a beszéd is nehezére esett a kenet 
súlya alatt. Az alkalmakon sokakat eltalál Isten ereje, mások pedig értetlenül ülnek, és 
nézelődnek a helyükön, mert érzéketlenek a kenetre.  
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Az érzéketlenség oka: Amikor Istent megkérdezte Rodney, a következő választ kapta: 
Ezeknek az embereknek a gondolatai 99,99%-a távol van Istentől, és a szívük is távol van 
Istentől.  

Ugyanez a helyzet a keresztények családjaival, mert egy újjászületett családban sincsenek 
egyforma szellemi szinten a családtagok. Akik rendszeresen kapcsolatban vannak az Úrral és 
járnak a gyülekezetbe, azok szeretnék, ha a szeretteik és hozzátartozóik is csatlakozzanak 
hozzájuk, de velük is ez a gond. A gondolataik távol járnak Istentől. Ezáltal a szívük is távol 
van tőlük. Nem távol, távolabb.  

Az ima itt is bevethető, hogy az Úr nyissa meg és munkálja a szíveket. Akik távol vannak 
Istentől, azoknak a közösségük nagyjából annyi Istennel, hogy sok esetben egy nagyméretű 
Bibliával járnak a hónuk alatt, de bibliai ismeretük nem sok van.  

Továbbá, amikor vége van a szárazon tisztító szolgáltatásnak, akkor hazamennek – ez 
alatt a kenetnélküliséget értem, hogy nem veszik a kenetet magukba, és nem is viszik haza. 
Viszont amikor hazaérnek, akkor visszacsúsznak veszekedésekbe, a tévé kontrollálta világba, 
a testi életmódú világba.  

Ezért nehéz nekik belépni a szellemi birodalomba, mert a fizikai síkon állnak két lábbal. 
Az egyik lábat át kellene tenni a szellemi birodalomba. A test nem tud belépni az Isten által 
elkészített helyre. Ezért vannak a kezdeti nehézségek. 

Áttörésre van szükség. Isten ki akar szakítani mindenkit – akik még a testi vonalon 
haladnak – a testi életvezetésből. Magasabb szintre akar emelni mindenkit, hogy szellemben 
járhassanak azok is, akik még egy kicsit távolabb vannak az Úrtól.  

Jézus a kezével osztott áldást a gyermekeknek és azt is látjuk, hogy betegeket gyógyított 
kézrátétellel.  

Máté 19,13-15. 
13. Ekkor kisgyermekeket hozának hozzá, hogy kezeit vesse azokra, és imádkozzék; 

a tanítványok pedig dorgálják vala azokat.  
14. Jézus pedig monda: Hagyjatok békét e kisgyermekeknek, és ne tiltsátok meg 

nekik, hogy hozzám jöjjenek; mert ilyeneké a mennyeknek országa. 
15. És kezeit reájuk vetvén, eltávozék onnét.   
Itt látjuk, hogy a gyermekeket megáldotta oly módon, hogy a kezét tette rájuk. Mert a 

kézrátétellel az isteni élet adódik át, egy közlés azok felé, akikre a kezét teszi az ember. Ebben 
az esetben Jézus. Nézzük meg, amikor betegeket gyógyított: 

Lukács 4,40. 
40. A nap lementével pedig, mindenek akiknek különféle betegeik voltak, Őhozzá 

vitték azokat; Ő pedig mindegyikőjükre reávetvén kezeit, meggyógyítá őket.  Ámen. 
De kézrátételt alkalmaztak ezen túlmenően még akkor is, amikor valakit a szolgálatba 

beiktattak. Ez a mai napon is így történik. Ha a pesti összejövetelekre gondolunk: a 
csecsemők felajánlása, bemutatása az Úrnak, a szolgálati felkenetés a mai napon is így 
történik. Amikor a Szent Szellemmel együttműködve teszed a kezed a másik emberre, akkor 
Isten élete átárad az illetőbe.  

Jézus gyakran csak megérintette az embereket ima nélkül. Most olvastuk a Lukács 4,40-et. 
Itt sincs szó imáról. Egyszerűen csak rátette a kezét a betegekre. Ebből rögtön gyullad egy 
világosság. Nekünk sem kell felhajtást csinálni a kézrátételből, mert ezt nagyon 
diplomatikusan meg lehet tenni, akár buszon, akár munkahelyen, a kórházban, vagy bárhol.  

Bárki, aki bemegy látogatni a kórházba, vagy tudomást szerez arról, hogy valaki az utolsó 
óráiban van, egyszerűen csak tegye rá a kezét az illetőre, a betegekre, és hagyja, hogy Isten 
élete kiáradjon belőle. Akkor is működik, ha egy szót nem szólsz, csak a kezed legyen rajta a 
betegen.  

Több ilyen bizonyságot hallottunk, hogy érzik a forróságot az emberek a kézrátétel 
következtében. A Bibliában is látjuk, hogy nagyon sokan meggyógyultak, és a gonosz 
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szellemek, a betegség szelleme eltávozott az emberektől. De ez a mai napon is így működik, 
mert Jézus nem ment nyugdíjba. 

A Zsidó 13,8 szerint Jézus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Istenre a Bibliában 
mindössze két jelzőt lehet találni. Ez nem sok. Tudjátok melyik az a kettő? Egyik a szeretet, a 
másik a jóság. Ez mindent megmond Istenről.  

A kenet vagy ott van a szolgálatban, vagy nincs ott. Ha ott van, akkor tanulj meg 
együttműködni vele. Ha kézrátétellel szolgálsz valaki felé, akkor azt párosítsd hittel te is 
olyan tekintetben, hogy tudatosítsd magadban azt, hogy te Isten felkentje vagy. Mert Isten 
természete benned van az újjászületés által és te át tudod adni kézrátétel által az isteni életet.  

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. 

Ezekben a versekben azt is látjuk, hogy a kenet a ruhában is képes tárolódni, és onnan 
átadódni, átáradni a betegek testébe. Természetesen a szellemi birodalomban minden hit 
alapján működik és a ruha „mindkét oldalán” hitre van szükség.  

Amikor imádkozunk a hozott kelmék felett, akkor hitre van szükségünk ahhoz, hogy Isten 
ereje – a kenet – beárad a zsebkendőkbe. De nektek is hitre van szükségetek, amikor otthon 
ezt alkalmazzátok magatokon, vagy a családtagjaitokon, hogy Isten ereje dicsősége kiárad, és 
behatol a beteg testbe és kivezeti a nem odavaló dolgokat.  

De ugyanígy ha a vérfolyásos asszony példáját nézzük, akkor szükség volt a hitre, hogy ő 
megkapja azt, amiért odamegy. Természetesen Jézusban megvolt a megfelelő hit és az 
asszonyban is.  

A kérdés az, ha már a kenet benned van, mihez kezdesz vele? A kenet célja a királyság 
szolgálata, illetve az Isten királyságában levők felé szolgálni. Isten azért szerel fel különböző 
karizmákkal, hogy áldás lehess mások számára. Nem azért adja az ajándékokat, hogy ücsörögj 
rajta.  

Nem tudom, hallottátok-e már a tépőzáras keresztény kifejezést, hogy Isten nem azért adja 
az ajándékot, hogy leülj a székre és a tépőzár ott tartson, hanem menj ki és szolgálj ezzel a 
kenettel! Van bőven lehetőség. A felszereltségünket nem arra kaptuk, hogy megtartsuk, 
hanem arra, hogy továbbadjuk.  

Nem mindenki tudja még, hogy hogyan működjön együtt a Szent Szellemmel. Ezt meg 
kell tanulni. Az elöljárónk is elment egy évtizednyi szolgálati útra Ausztráliába, hogy 
megtanulja a kenet működését. Mert Isten őt a gyógyító kenetben használja.  

Isten néha olyankor cselekszik, amikor a legkevésbé számítunk rá. Szélsőségeknek tűnhet, 
de Rodney a szolgálatában tapasztalt olyat, hogy a Szent Szellem embereket kapott fel, és tett 
odébb. Vagy pedig a gyülekezeti teremben forgószélként söpört végig és embereket ragadott 
meg. Ilyenekkel nem találkoztunk mi, de Hagin könyvében is olvasok ilyeneket.  

Azt hiszem, nem kell külön mondanom, hogy minden összejövetel más és más. Ugyanis 
az ott levő emberek hitének köze van a Szent Szellem mozdulásához. Az emberek szellemi 
éhsége és szomjúsága az, ami vagy erőteljesebben, vagy kevésbé vonzza és mozgatja a 
szellemi erőket.  

Minden hívő más-más szellemi szinten van. De amikor együtt vagyunk nagyobb 
létszámban, akkor ott összevont kenet és összevont hit van. Ezért mondjuk, hogy nagyobb 
alkalmakon nagyobb az esélye a gyógyulásnak. Ez nem jelenti azt, hogy kis létszámú 
gyülekezetben nem lehet meggyógyulni.  

Sokan igénylik a kenetet és vételezik a kenetet, de nem mindenki. Azt is tudomásul kell 
vennünk, hogy Isten nem mindenkit használ egyformán. Másként használ téged, másként 
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használhat engem. De használhat téged otthon a családban, vagy különböző élethelyzetekben, 
és erre nyitottnak kell lenni. 

Nagyon fontos azt is megérteni és tudatosítani, hogy nem a saját erőnkből kell 
szolgálnunk, és ez fog adni egy bátorságot, egy lendületet. Nem erővel, nem hatalommal, 
hanem az én Szellememmel. Ez volt az előző pesti tanítás témája. Erről is lesz egy kis 
összefoglaló.  

Tehát a kézrátétel szolgálata egy nagyon fontos szolgálat. Ezt mindenki gyakorolhatja az 
egyszerű kézrátétel szolgálatával. Akik pedig ajándékozottak, azok magát a kézrátétel 
szolgálatát végezhetik. Az evangélisták mindenképpen beletartoznak ebbe a csoportba. De 
feltételezem, hogy a kórházi szolgálat is beletartozik. A mai tanításunk ennyi volt, de van még 
sok minden érdekesség.  

 
14.  Sámson kenete 

 
Az Isten érintése sorozat utolsó, 14. része következik. A mai tanítás címe: Sámson kenete. 
A Bírák könyvéből lesznek a mai Igék. Sámsonról valamennyit már hallottunk, ha mást 

nem, Sámson és Delila kapcsolatáról.  
Bírák 13,2-5. 
2. És élt ebben az időben egy férfiú Córából, a Dán nemzetségéből való, név szerint 

Manoah, kinek felesége meddő vala, és nem szült. 
3. És megjelent az Úrnak angyala az asszonynak, és monda néki: Ímé most meddő 

vagy, és nem szültél; de terhes leszel, és fiat szülsz.  
4. Azért most megóvjad magad, és ne igyál se bort, se más részegítő italt, és ne egyél 

semmi tisztátalant.  
5. Mert ímé terhes leszel, és fiat szülsz, és beretva ne érintse annak fejét, mert 

Istennek szenteltetett lesz az a gyermek anyjának méhétől fogva, és ő kezdi majd 
megszabadítani Izraelt a filiszteusok kezéből. Ámen. 

Elhangzott az Igében a Dán nemzetség. Ők gyakorlatilag Jákob fiának leszármazottjai. Ezt 
azért említem, hogy tudjátok elhelyezni ezt a nemzetséget.  

Sámson pedig a héberben azt jelenti, hogy: mint a Nap fia. Sámsont Isten hívta el és kente 
fel egy szokatlan kenettel, hogy öljön. Isten célja az volt, hogy Sámsonon keresztül 
megszabadítsa a választott népét az ellenség karmaiból. Ahogy Isten dicsősége rászállt 
Sámsonra, ez a rendkívüli kenet elkezdett működni. Emberi képességeket fölülmúló hatalmas 
dolgokra tette képessé Sámsont a kenet. Tehát sokkal többet el tudott végezni, mint amire 
ember képes.  

Bírák 13,24-25.  
24. És szült az asszony fiat, és nevezé annak nevét Sámsonnak, és felnevekedék a 

gyermek, és megáldá őt az Úr. 
25. És kezdé az Úrnak Szelleme őt indítani a Dán táborában, Córa és Estáol között.  
A nazireusi fogadalom szerint nem fogyaszthatott alkoholt az illető, illetve a borotva nem 

érinthette a fejét. Tehát a haját meg kellett hagynia hosszúra. Ez Sámsonra is vonatkozott, 
mert ezt szólta az angyal, hogy a borotva ne érintse a fejét. Sámson életében megvolt a titka a 
kenetnek. Ez pedig a hosszú haj.  

Másnál is megvan a kenet kulcsa. A ti életetekben is megvan a kenet kulcsa. Sámson 
életében a hosszú haj volt a kulcs. A Szellem időről-időre rászállt és megnyilvánulások 
történtek. Ilyenkor Sámson belépett Isten tervébe és végezte azt a munkát, amire Isten őt 
elhívta.  

Az utókor inkább Sámson bukására emlékezik, illetve a Delilával való kapcsolatára. 
Istennek tett hatalmas szolgálatáról a világ elfeledkezett. Ez ma is így van. Hogyha egy 
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dicsőséges szolgáló valamiért elbukik, vagy kiesik a sorból, vagy elköltözik az Úrhoz, akkor 
lassan a feledés homályába merül. Nem kellene ennek így lennie egyébként.  

Minden hívő életében jelképesen ott van egy Delila. Például: gőg, indulat, harag, bármi 
negatív dolog, ami uralkodni szeretne feletted. Ezeket a negatív dolgokat a sátán veti be 
ellened, hogy a kenetedet leszívja, megkaparintsa, ellopja. Az ördög minden eszközével azon 
van, hogy téged hatástalanítson.  

6000 éve ismeri az emberi gyengeségeket és tudja, hogy mikor melyik gombot kell 
megnyomni. Tudja, hogy hogyan kell egy rossz reakciót kicsalni belőled, hogy hústest szerint 
nyilvánulj meg. Tudja, hogy hogyan vigyen el egy olyan helyre, ahol a kenetet nem tudod 
megőrizni.  

Amíg Sámson megőrizte a hosszú haját, a kenet alatt ő megállíthatatlan volt. Ő, mint a 
dózer, ment előre, egyenesen, célirányosan. Majd olvassuk az Igében, hogy könnyedén 
elsétált a vállán egy városkapuval. Képzeljétek el, hogy milyen természetfeletti erővel 
rendelkezett.  

Amíg te kenet alatt vagy, és Isten elhívásában jársz, te is megállíthatatlan vagy. 
Sámsonnak volt gyengéje, mint minden embernek, szerette a világot és annak a dolgait. A 
kettő együtt nem lehetséges. Nem lehet egyszerre kenetben járni és a világot is szeretni.  

Egy kenetteljes alkalom után, amikor a hívők hazamennek, nem lenne szabad, hogy 
visszatérjenek a világi életükbe. Nem élhetsz két királyságban. Egyik lábaddal e világban – 
amit Mammonnak is nevez a Biblia –, a másik lábaddal pedig Isten királyságában. A Szent 
Szellem ezzel nem tud közösséget vállalni.  

Gyakorlatilag, amit Sámson tett: szerette a hölgyeket, jelképesen ő a világgal bújt ágyba. 
Isten kenete rendszeresen rászállt, de a test kívánsága erősebb volt nála. A Szellem hatalmas 
megnyilvánulásai miatt elbízta magát.  

Ma is vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy: ezt én csinálom, ez az én erőm.  
Sámson úgy vélte, hogy megússza, ha játszadozik a világgal és kompromisszumot köt a 

világgal. Folytassuk az Igehallgatást.  
Bírák 15,11-15. 
11. Ekkor háromezer ember ment le Júdából Etamba, a sziklabarlanghoz, és monda 

Sámsonnak: Nem tudod-é, hogy a filiszteusok uralkodnak rajtunk? Miért cselekedted 
ezt velünk? Ő pedig monda nékik: amiképpen cselekedtek ők velem, én is úgy 
cselekedtem velük.  

12. És mondának néki: Azért jöttünk le, hogy megkötözzünk, és hogy a filiszteusok 
kezébe adjunk téged. Sámson pedig monda nékik: Esküdjetek meg nékem, hogy ti nem 
rohantok reám.  

13. És azok felelének néki, mondván: Nem! csak megkötözvén megkötözünk, és 
kezükbe adunk; de nem ölünk meg téged. Azután megkötözték őt két új kötéllel, és 
felvezették őt a kőszikláról.  

14. És mikor Lehi felé közeledett, és a filiszteusok már ujjongtak elébe: felindítá őt 
az Úrnak Szelleme, és olyanok lettek a karján levő kötelek, mint a lenszálak, melyeket 
megperzsel a tűz és lemállottak a kötések kezeiről. 

15. És egy nyers szamárállcsontot talála, és kinyújtván kezét, felvevé azt, és 
agyonvert vele ezer embert. Ámen. 

Hatalmas természetfeletti erő nyilvánult meg ebben az esetben is. Viszont el kell mondani 
azt is, hogy veszélyes a kenettel játszani. Először kiszolgáltatta magát az ellenségnek, mert 
megkötözött kézzel vitték az ellenség elé. Majd könnyedén eltépte a köteleket, mintha 
cérnaszál lett volna.  

Ezzel ugyan a filiszteusokat akarta kigúnyolni, kicsúfolni, de a saját vesztét készítette elő 
vele. Elkezdte feladni a hitelveit, és a legnagyobb hiba az volt, hogy engedte, hogy 
hozzányúljanak a hajához.  
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Ma is kötnek hívők kompromisszumot a világgal, hogy elfogadják őket. Sámsonon nagy 
kenet volt. De elkezdett bolondozni vele, és végül elvesztette. Odáig jutott, hogy elhitte, hogy 
mindent megtehet, és mindent megúszhat.  

A kenet, a jelek, és a csodák láttán ma is vannak szolgálók és hívők, akik elbízzák 
magukat. De az életed nem a tiéd, jobb, ha tudod. Az életünk az Úré. Tőle származik a 
szellemünk. Mi befogadtuk az Úr Jézust Megváltónknak, Szabadítónknak, Urunknak. A Szent 
Szellem temploma vagyunk. Ahogy írja a Biblia, nem a magatokéi vagytok. Folytassuk az 
Igeolvasást. 

Bírák 16,1-3. 
1. És elment Sámson Gázába, és meglátott ott egy parázna asszonyt, és bement hozzá. 
2. A gázabelieknek pedig mikor megmondották, mondván: Idejött Sámson! 

Körülvették őt, és leselkedének őutána egész éjszakán át a város kapujában, és 
hallgatóztak egész éjjel, és azt mondták: Reggel, ha világos lesz, megöljük őt.  

3. És aluvék Sámson éjfélig. Éjfélkor pedig felkelt, és megfogván a város kapujának 
szárnyait, a kapufélfákkal és a závárokkal együtt kiszakította azokat, és vállaira vette, és 
felvitte a hegy tetejére, mely Hebronnal szemben fekszik.  Ámen. 

Faluhelyeken is – nem tudom milyen alkalomból –, de szoktak viccelődni, hogy a szekeret 
feltették a háztetőre. Hasonló volt ez a Sámson féle eset is, hogy a városkaput fölvitte a 
hegyre.  

Annakidején a városfalak olyan szélesek voltak, hogy 6-8 szekér elfért egymás mellett, sőt 
versenyt rendeztek a városfalakon. Ha most csak két méterrel számoljuk a szekerek 
szélességét, és 8-at veszünk belőle, az 16 méter, és kell még egy kis helynek maradni. Tehát 
legalább 20 méter széles volt egy városfal. Akkor mekkora lehetett a kapu? Óriási méretű.  

Sámson nem csak a kapuszárnyat vette le, hanem tokostól, mindenestől vitte. Közben, 
ahogy vitte a vállán a kaput, morgott: Majd én megmutatom néktek, hogy kivel húztok ujjat! 

A parázna asszony a világ szeretetét jelképezi. Jött egy újabb nő. Olvasunk tovább.  
Bírák 16,4-5.  
4. És történt az után, hogy megszeretett egy asszonyt a Sórek völgyében, akinek neve 

Delila volt.  
5. És felmenének őhozzá a filiszteusok fejedelmei, és mondának néki: Kérdezd ki őt 

és tudd meg, miben áll az ő nagy ereje, és miképpen vehetünk rajta erőt, hogy 
megkötözzük és megkínozzuk őt, és mi mindegyikünk adunk néked ezerszáz 
ezüstsiklust.  Ámen. 

Az ördög téged is el akar csábítani. Félre akar vezetni. Tőrbe akar csalni. Jobb, ha tudod 
ezt. El akarja érni, hogy kompromisszumot köss a világgal, és egy gyenge pillanatban 
elpusztíthasson téged.  

Azt mondták Delilának a filiszteusok – az ellenség –, hogy kérdezd ki Sámsont. Ez a 
héberben jelenti azt is, hogy csábítsd el. Sok jelentése van ennek a szónak a héberben, de 
jelenti azt is, hogy elcsábítani, rábeszélni, rászedni, félrevezetni.  

A másik, amit itt olvastunk, hogy miben áll az ő ereje? Ez azt jelenti, hogy találd meg a 
kulcsot az ő erejéhez, a kenethez.  

Bírák 16,6-7. 
6. És monda Delila Sámsonnak: Mondd meg nékem, miben van a te nagy erőd és 

mivel kellene téged megkötni, hogy megkínozhassanak téged. 
7. És felele néki Sámson: Ha megkötöznek hét nyers gúzzsal, melyek még meg nem 

száradtak, akkor elgyengülök és olyan leszek, mint más ember. Ámen. 
Sámson tudatában volt annak, hogy őt semmivel sem lehet megállítani. Senki nem képes 

őt leállítani. Legutóbb is széttépte a köteleket, és egy szamár állkapoccsal ezer embert megölt. 
Most olvastuk az imént. Úgy gondolta Sámson, hogy hagyom, hogy megkötözzenek, megint 
megviccelem őket. Én vagyok a nagy Sámson, az elpusztíthatatlan. És ebből lett a veszte.  
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Bírák 16,8-10. 
8. Akkor hoztak néki a filiszteusok fejedelmei hét nyers gúzst, amely még nem volt 

száraz, és megkötözé őt azzal.  
9. A lesben állók pedig ott vártak annál a hálókamarában. És monda néki: Rajtad a 

filiszteusok, Sámson! És elszakasztá a gúzsokat, miképpen elszakad a csepűfonal, ha tűz 
éri, és ki nem tudódék, miben volt az ő ereje.  

10. És monda Delila Sámsonnak: Ímé rászedtél, és hazugságot szóltál nékem, most 
mondd meg igazán, hogy mivel lehet téged megkötözni?  Ámen. 

Az ördög folyamatosan támad, és fürkészi a kenet kulcsát, hogy el tudja lopni a kenetedet, 
azaz Isten erejét az életedből.  

Sámson még kétszer gúnyt űzött az ellenségből és könnyedén megszabadult. Azt várnád, 
hogy ezek után megjöjjön Sámson esze, ugye? És azt mondaná Sámson, hogy nem 
játszadozom a szakadék szélén. Itt hagyom ezt a nőt, a világi társaságát és visszaállok Isten 
munkájába. Nem hetyeghetek tovább a világ táborában. De Sámson sokkal szórakoztatóbbnak 
találta, hogy ő a világgal és a világ élvezetével töltse az idejét.  

Ma is van a keresztények között olyan téveszme, hogy élhetünk a világ szerint. De ez csak 
egy téveszme. Az is téveszme, hogy a keresztények, mivel kegyelem alatt vannak, 
létesíthetnek erkölcstelen kapcsolatokat és ez nem lesz rájuk hatással. Aki hallgatta a 
vasárnapi tanítást, az tudja, hogy pont ide illik.  

A negatív hatás nem mindig azonnal jelentkezik. De kihatással van a szent tüzedre. Ha 
már most csökkent valamelyest a szent tűz és ezt észleled, akkor változtatnod kell az életeden, 
a hozzáállásodon, a magatartásodon. Mindent meg kell tenned annak érdekében, hogy 
folyamatosan tűzben lobogj, a szent tűzben. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy 
színültig lehess olajjal, és Őbenne tudj járni.  

Majd küldök át egy képet, azt a címet adtam neki, hogy Őbenne, vagy a Felséges rejteke. 
Egy kétüléses kanapé, de a háttámlája egy plafonig érő maci, és a karfája a maci karja, és 
olyan jól néz ki, amikor ott ül benne az ember, törpének néz ki, hogy a felséges rejtekében 
lakozik.  

Bírák 16,11-17. 
11. Ő pedig monda néki: Ha erősen megkötöznek új kötelekkel, melyekkel még 

semmi dolgot nem végeztek, akkor elgyengülök és olyan leszek, mint más ember. 
12. És vett Delila új köteleket, és megkötözte őt velük, és monda néki: Rajtad a 

filiszteusok, Sámson! Mert ott leselkedtek utána a hálókamarában. De ő letépte azokat 
karjairól, mint a fonalat.  

13. És monda Delila Sámsonnak: Meddig fogsz még rászedni engem és hazudni 
nékem? Mondd meg egyszer már, mivel kötöztethetel meg? Ő pedig monda néki: Ha 
összeszövöd az én fejemnek hét fonatékját a nyüstfonállal. 

14. És szeggel megerősítvén a zugolyt, monda: Rajtad a filiszteusok, Sámson! Az 
pedig felébredvén álmából, kitépte a zugolyszeget és a nyüstfonalat.  

15. Akkor monda néki Delila: Miképpen mondhatod: Szeretlek téged, ha szíved 
nincsen énvelem? Immár három ízben szedtél rá engem, és nem mondtad meg, hogy 
miben van a te nagy erőd?  

16. Mikor aztán őt minden nap zaklatta szavaival, és gyötörte őt: halálosan belefáradt,  
17. És kitárta előtte egész szívét, és monda néki: Borotva nem volt soha az én 

fejemen, mert Istennek szentelt vagyok anyám méhétől fogva; ha megnyírattatom, 
eltávozik tőlem az én erőm, és megerőtlenedem, és olyan leszek, mint akármely ember.  

A nyüst és a szeg az otthoni szövőszéket jelenti. A haja levágása előtti utolsó játszma az 
volt, hogy a haját szőjék be a szövőszéken.  
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Abban az időben mindenki saját maga készítette otthon a ruhaanyagot és mindenkinek 
volt otthon szövőszéke. Tehát beszőtték a haját és ennek ellenére ki tudott szabadulni Isten 
kegyelme és ereje által. Ez volt az utolsó játszmája.  

De ebben az esetben már elmondhatjuk azt, hogy Delila egyre közelebb került a kenet 
titkához, ugyanis hozzányúlt Sámson hajához. Sámson pedig kikotyogta, hogy a kenet titka a 
hajával valamilyen kapcsolatban áll. Sámson engedte, hogy az ellenség rátegye a kezét a 
kenete forrására és ez egy végzetes hiba.  

Aztán jöttek a női praktikák; a nyafogás, a nem szeretsz engem, nem mondod meg nekem, 
hogy mi az erőd titka. Aztán jött a zaklatás, ami valójában egy nyúzás, és Delila csak 
feszítette a húrt és feszítette, míg végül Sámson halálosan belefáradt, és kitárta a szívét.  

A házasságos könyvben van egy ilyen a nyúzással kapcsolatban, hogy bizony, egyes 
házasságokban ma is van ilyen nyúzás, és a másik belefárad.  

Az ördög veled is ide akar eljutni, hogy belefáradj és hatástalan légy a Krisztus 
munkájában.  

Bírák 16,17-30. 
17. És kitárta előtte egész szívét, és monda néki: Borotva nem volt soha az én 

fejemen, mert Istennek szentelt vagyok anyám méhétől fogva; ha megnyírattatom, 
eltávozik tőlem az én erőm, és megerőtlenedem, és olyan leszek, mint akármely ember. 

18. És mikor látta Delila, hogy kitárta volna előtte egész szívét, elküldött, és elhívatá 
a filiszteusok fejedelmeit, és ezt üzené: Jöjjetek fel ez egyszer, mert ő kitárta nékem 
egész szívét. És felmentek őhozzá a filiszteusok fejedelmei, és a pénzt is felvitték 
kezükben.  

19. És elaltatta őt az ő térdein, és előhívott egy férfiút, és lenyíratta az ő fejének hét 
fonatékát, és kezdé őt kínozni. És eltávozott tőle az ő ereje.  

20. És monda: Rajtad a filiszteusok, Sámson! Mikor pedig az az ő álmából 
felserkent, monda: Kimegyek most is, mint egyébkor, és lerázom a kötelékeket; mert 
még nem tudta, hogy az Úr eltávozott tőle. 

21. De a filiszteusok megfogták őt, és kiszúrták szemeit, és levezették őt Gázába, és 
ott megkötözték két vaslánccal, és őrölnie kellett a fogházban.  

22. De az ő fejének haja újra kezdett nőni, miután megnyíretett. Ámen. 
Sámson kissé beképzelt volt, mert úgy gondolta, hogy ő haj nélkül is sebezhetetlen. De 

ahogy elvesztette a haját, elvesztette Isten erejét és egyben elvesztette az örömét. Képzeljétek 
el, hogy vakon, körbe-körbe a taposómalmot hajtani, ezt az őrlőt hajtani, nem egy leányálom. 
Gyakorlatilag ki volt szolgáltatva. Mindenhova vezetni kellett, mert semmit nem látott.  

A mai napon is igaz, hogy egyesek azt sem veszik észre, hogy a kenet már eltávozott 
tőlük. A kenet elhagyta őket és régen tévutakon járnak. Hogyha a kenet elmegy, akkor az 
ember egy szellemi vakságba kerül.  

Ez egy párhuzam Sámsonnal. Mert nála fizikai vakságot okoztak. Kenet nélkül pedig egy 
szellemi vakság jön az emberre. Aki vak, az hogy tud közlekedni? Botladozik. És igazából a 
vakság egy fogság a számára. Mert nem tud úgy közlekedni, mozogni, tenni dolgokat, mint 
egy olyan ember, aki lát. Kenet nélkül az ember élete egy taposómalom, egy őrlődés.  

A kenet nélkülieket a világ kigúnyolja. Sámsont is kigúnyolták, mert előhívatták és rajta 
kacarásztak és nevettek. A filiszteusok ünnepeltek. Ma a világ is ünnepel, dáridózik, és így 
fog eljönni a vég.  

A vak embert kigúnyolták. De közben a haja elkezdett nőni, és Sámsonnak eszébe jutott 
az egykori kenet, és elkezdett imádkozni. És elérte a szolgálata célját. Hátborzongató a vég, 
de elérte a célját.  

Amikor egy pogány ünnepet tartottak, és a filiszteusok vezetői ott voltak a pogány 
templomban, odavitették Sámsont és ő azt kérte, hogy a két oszlopot hadd érintse, és közben 
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Isten ereje, a kenet megjelent, rászállt, és az oszlopokat kidöntötte, és az egész templom 
összerogyott, összedőlt.  

Azt írja a Biblia, hogy több ellenséget ölt meg így a halálával, mint az életében. Mert a 
felső szinten – azt írja a Biblia –, hogy háromezren voltak. Az alsó szinten meg minden 
bizonnyal többen. Ott volt a filiszteusok krémje, a vezérkar. Ha hátborzongató módon is, de 
Sámson betöltötte a szolgálatát.  

A te életedben viszont nem szükséges, hogy ilyen tragikus események következzenek be. 
Megmaradhat az életedben a kenet, megmaradhat a szellemi látásod, hogyha kellőképpen 
vigyázol rá.  

Delila mit jelképez? Az istentelen barátokat. Delila az istentelen barátok képében vár rád 
és el akar téríteni, el akarja lopni a kenetedet, és ezekkel el kell bánni, ezeket a munkákat, 
kapcsolatokat le kell zárni, mert csak így tudod megőrizni Isten érintését az életeden. Őrizd a 
kenetet. Ahogy szólt a mai tanítás címe. 

23. És mikor a filiszteusok fejedelmei összegyűltek, hogy az ő istenüknek, Dágonnak 
nagy áldozatot áldozzanak, és hogy örvendezzenek, mondának: kezünkben adta a mi 
istenünk Sámsont, a mi ellenségünket.  

24. És mikor látta őt a nép, dicsérték az ő istenüket: mert, mondának, kezünkbe ada 
a mi istenünk a mi ellenségünket, földünk pusztítóját, és aki sokakat megölt 
miközülünk.  

25. Lőn pedig, hogy mikor megvidámult az ő szívük, mondának: Hívjátok Sámsont, 
hadd játsszék előttünk. És előhívák Sámsont a fogházból, és játsszék őelőttük, és az 
oszlopok közé állították őt. 

26. Sámson pedig monda a fiúnak, aki őt kézenfogva vezette: Eressz el, hadd fogjam 
meg az oszlopokat, amelyeken a ház nyuszik, és hadd támaszkodjam hozzájuk.  

27. A ház pedig tele volt férfiakkal és asszonyokkal, és ott voltak a filiszteusok összes 
fejedelmei, és a tetőzeten közel három-ezren, férfiak és asszonyok, a Sámson játékának 
nézői. 

28. Akkor Sámson az Úrhoz kiáltott, és monda: Uram, Istenem, emlékezzél meg, 
kérlek, én rólam, és erősíts meg engem, csak még ez egyszer, óh Isten! Hadd álljak 
egyszer bosszút a filiszteusokon két szemem világáért! 

29. És átfogta Sámson a két középső oszlopot, melyeken a ház nyugodott, az egyiket 
jobb kezével, a másikat a bal kezével, és hozzájuk támaszkodott. 

30. És monda Sámson: Hadd vesszek el én is a filiszteusokkal! És nagy erővel 
megrándította az oszlopokat, és rászakadt a ház a fejedelmekre és az egész népre, mely 
abban volt, úgyhogy többet megölt halálával, mint amennyit megölt életében. 

Ez volt Sámson életében a végkifejlett, és ez számunkra tanulságos, hogy ne engedjük 
meg az ellenségnek, hogy a kenetünkhöz nyúljon. Őrizzük a kenetet, használjuk a kenetet, és 
legyünk áldás mások számára. Halleluja! 

Múlt héten, miután hazamentünk, kaptam egy világosságot. A múlt héten a kenet a Verára 
ugrott rá. Előző héten pedig a Magdira, csontkovács képében. A következő kép állt össze, ami 
a vasárnapi tanítás kapcsán megerősödött bennem. Mi pásztorok kétszer is voltunk kint a 
sorban a Danny Pollock alkalmakon. Pesten és Kaposváron is. És nagyon sok ajándék került 
elplántálásra, elültetésre. Ennek a gyümölcsei ezek. Hogy ilyen erőteljesen nyilvánul meg a 
kenet. Dicsőség az Úrnak. Erről még az összefoglalóban lehet, hogy szó esik.  

Fölírtam imatémának a holnap kezdődő munkatúrát, a vallásosság és a megtévesztés 
szellemének a megkötése és a jobblábas kapcsolat felvétele.  

Drága mennyei Atyánk! Az Úr Jézus Krisztus szent nevében jövünk eléd imádságban. Egy 
szívvel, egy akarattal járulunk a szent színed elé. Köszönjük Atyám, hogy a korábbi imáinkat 
megválaszoltad, a válaszok úton vannak. Kiküldjük az angyalokat, hogy hozzák be mindazt, 
amit kértünk az imáinkban, ami a szívünk kívánsága, teljesedjen be a Jézus nevében.  
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Hálát adunk, Atyám, az Úr munkáiért. Megáldjuk az Úr munkáit mindenfelé a világon, 
ahol az igazságot, az Igét, a teljes Evangéliumot hirdetik a Jézus nevében. Megáldjuk a 
holnap kezdődő Bőszénfa környéki szent munkatúrát.  

Erőt rendelünk a lábakba, a Jézus nevében és száraz időjárást, amerre ők járnak. Nyitott 
szíveket szólunk a Jézus Krisztus szent nevében, és köszönjük Uram, hogy segíted őket abban, 
hogy bevégezzék a Te terveidet, a Te akaratodat a Jézus nevében.  

Minden dicsőség, Uram, Téged illet mennyen és földön. Áldjuk és magasztaljuk a szent 
neved. A szent oltalmat, szent védelmet árasztjuk ki a számukra a Jézus nevében. Szent 
időzítésben történnek az ő munkáik, az ő dolgaik a Jézus nevében. Tied minden dicsőség 
Uram, mindörökkön örökké. Ámen. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


