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A GYÓGYÍTÓ KENET – 2. A gyógyító kenet munkája 

Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

Ságvár, 2014. 09. 08. 
 

Köszönjük, drága Úr Jézus, hogy Te itt vagy közöttünk. Hálát adunk, drága Szent Szellem, a 
munkáidért. Köszönjük a drága kenetet, Isten természetfeletti erejét, ami árad és árad, és mint egy 
cunami, olyan erővel elsöpri a gondokat, a problémákat, a tüneteket a Jézus Krisztus szent 
nevében.  

Hálát adunk, Atyám, a kereszten bevégzett művedért. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, a 
kiontott drága szent véredet, a megtört testedet. Köszönjük az igaz voltunkat, az örök életünket, a 
menny erőforrásait, amelyek hozzánk tartoznak.  

Köszönjük, Atyám, a Te szövetségi hozzáállásodat a mi ügyeinkhez és problémáinkhoz. 
Tudjuk, hogy Te mindig a mi oldalunkon állsz, és hálát adunk, hogy a segítségünkre sietsz, mint 
egy szövetséges.  

Köszönjük a drága kenetet, a szent olajat. Hálát adunk, hogy mi lehetünk a Szent Szellem 
temploma. Köszönjük, Uram, a békességedet, az Igédet, ami világosságot hoz a számunkra, és 
neked adunk, Uram, minden dicsőséget, mindörökkön örökké. Ámen.  

Köszöntsd a szomszédodat azzal az üzenettel, hogy: Jézus a felkent! 
Szeretettel köszöntünk benneteket. Szombaton egy imakonferencián voltunk. A tanítás fő 

témája: a házasság erkölcsi oldala. Hoztunk Örömhíradót.  
Kaptunk egy levelet az Adóhivataltól. Egy jó levelet. Az 1%-os felajánlásokról kaptunk 

értesítést, 18000- Ft-ot fogunk kapni. Ahhoz képest jó, hogy először volt lehetőségünk az 1%-os 
felajánlások gyűjtésére.  

A Sámson kenete című tanítással kapcsolatban egyik pásztortársam írt a levelezőlistára. 
Megkérdeztem tőle, hogy mi az, ami megérintette annyira? Egyrészt, ahogy megkapta Sámson a 
kenetet és mindent el tudott végezni, ezt párhuzamba állítja azzal, hogy azokhoz a feladatokhoz, 
amikhez Isten elhívott bennünket, mi is megkapjuk a kenetet és be tudjuk végezni. Illetve még 
annyit tett hozzá, hogy a tanítás tiszta, és érthető. Ezt az Úrnak köszönjük.  

Elküldtem nektek ma a választási imát, mert akkor tudjuk majd a következő négy hétben 
imádkozni, hogy Isten akarata szerinti ember kerüljön a hatalmi székekbe.  

A következő szombaton (szeptember 20.) Keszthelyen Jim Sanders alkalma lesz. Egyébként a 
Biblia támpont a keresztények számára, mert azt mondja, hogy el ne maradjatok az 
egybegyülekezésektől. Istent helyezzétek az első helyre és minden megadatik néktek.  

A fontossági sorrendet nekünk kell felállítani, és tudom, hogy többen közületek, velem 
együtt, nem az egyéb programokat helyezitek előtérbe. Legyen az családi ünnepség, vagy baráti 
rendezvény, mert azokat mind át lehet tenni olyan napra, amikor nem ütközik az istentisztelettel. 
Ha valaki Istentől szeretne kapni valamit, akkor Istent kell tenni az első helyre.  

Az Úr nem büntet meg azért, ha valaki nem megy el egy alkalomra, de az ember nagyon 
könnyen lecsúszhat egy áldásról.  

Volt egy neves szolgáló, körülötte pedig pásztorok, akik segítették az ő szolgálatát. A 
vezetőnek az volt a szívén, hogy annak a pásztor házaspárnak vegyen egy házat. Már nézegette a 
házat, a szerződés előkészület alatt volt, amikor ez a házaspár bejelentette, hogy ők innen 
kiválnak és elmennek valahova máshová, vagy önálló szolgálatot kezdenek. Természetesen 
elengedte őket, mert hát senki nincs kötésben Krisztusban, csak nem tudták, hogy milyen áldásról 
maradtak le.  

 

Folytatjuk a Gyógyító kenet című sorozatot. A mai napon a második rész következik. A mai 
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tanítás címe: A gyógyító kenet munkája 
Az Igeolvasást a Márk Evangélium 5 fejezetében kezdjük. Ismerős részek ezek, de nem árt 

támogatni az emlékezetet.  
Márk 5,25-34. 
25. És ez asszony, aki tizenkét év óta vérfolyásos volt,  
26. És sok orvostól sokat szenvedett, és minden vagyonát magára költötte, és semmit 

sem javult, sőt inkább még rosszabbul lett, 
27. Mikor Jézus felől hallott, a sokaságban hátulról kerülve, illeté annak ruháját.  
28. Mert ezt mondja vala: Ha csak ruháit illethetem is, meggyógyulok.  
29. És vérének forrása azonnal kiszáradt, és megérzé testében, hogy kigyógyult bajából.  
30. Jézus pedig azonnal észrevevén magán, hogy isteni erő áradott ki belőle, megfordult 

a sokaságban, és monda: Kicsoda illeté az én ruháimat?  
31. És mondának néki az Ő tanítványai: Látod, hogy a sokaság szorít össze téged, és azt 

kérdezed: Kicsoda illetett engem?  
32. És körülnézett, hogy lássa azt, aki ezt cselekedte.  
33. Az asszony pedig tudva, hogy mi történt vele, félve és remegve megy vala oda, és 

elébe borult és elmondott néki mindent igazán. 
34. Ő pedig monda néki: Leányom, a te hited megtartott téged. Eredj el békével, és 

megszabadulva bajodtól, maradj egészséges.  Ámen. 
Ismerős a történet. Amikor ez a beteg asszony megérintette Jézus ruháját, akkor Jézusból, 

illetve a ruhájából erő áradt ki, és ennek következtében egy természetfeletti gyógyulásban volt 
része.  

Máté 14,34-36. 
34. És általkelvén, eljutottak Genezáret földjére. 
35. És mikor megismerték Őt annak a helynek lakosai, szétküldének abba az egész 

környékbe, és minden beteget hozzá hozának; 
36. És kérik vala Őt, hogy csak az Ő ruhájának peremét illethessék. És akik illeték, 

mindnyájan meggyógyulának. Ámen. 
Ez a vers nem használja az erő, vagy a kenet szavakat. De az előző versből és más 

igehelyekből tudjuk, hogy valójában mi is történt? A természetfeletti erő hatására, 
természetfeletti gyógyulás következett be. Aki megérintette Jézus ruháját, az meggyógyult a hite 
alapján. Ugyanis hittek abban a természetfeletti erőben, amellyel Isten felkente Jézust.  

Lukács 6,17-19. 
17. És alámenvén ővelük, megálla a síkságon, és az Ő tanítványainak serege és a népnek 

nagy sokasága egész Júdeából és Jeruzsálemből és Tírusznak és Szidónnak tengermelléki 
határából, akik jöttek, hogy hallgassák Őt és meggyógyíttassanak betegségeikből.  

18. És akik tisztátalan szellemektől gyötrettek, meggyógyulának.  
19. És az egész sokaság igyekezik vala Őt illetni: mert erő származék belőle, és 

mindeneket meggyógyíta. Ámen. 
Megfigyelhetjük, hogy mindhárom esetben a gyógyulás a gyógyító kenet segítségével 

következett be. A betegek Isten erejét saját maguk hozták működésbe. A hitükkel vitték be a 
gyógyító kenetet a testükbe. Jézus szava utal erre, amikor azt mondta a vérfolyásos asszonynak, 
hogy lányom, a te hited egészségessé tett téged.  

Amikor az emberek tudomást szereztek Jézusról, hozzá vitték a betegeket, hogy 
meggyógyuljanak. Miként szereztek tudomást Jézusról? Hallásból. A Róma 10,17 világosan írja, 
hogy a hit forrása az Ige hallásából fakad. Jézus azt mondta, hogy a vérfolyásos asszonynak volt 
hite, és ez őt egészségessé, éppé tette.  
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Hogyan jutott hitre ez az asszony és a többiek, akik meggyógyultak? Hallottak Jézusról. Mit 
hallottak Jézusról? Valószínűleg azt, hogy Jézuson kenet van. Nagyon fontos a sorrend. Olvastuk 
az előbb a Lukács 6,17-ben, hogy először hallgatták az örömhírt és ezt követően gyógyultak meg. 
Először a hitüknek fel kellett ébredni a hallottak alapján, és utána jött a szabadulás, a gyógyulás, 
az áttörés.  

A hit aközben ébredt a szívükben, miközben Jézust hallgatták. Mindhárom esetben azért 
gyógyultak meg, mert hallották, hogy Jézuson kenet van. A hitük egybekapcsolódott a gyógyító 
erővel és természetfeletti szabadulást hozott a számukra.  

Korábban a kis újságunkban volt egy olyan képillusztráció, ahol egy kisgyermek volt látható 
a betonkeverővel. Tehát bizonyos dolgokat vegyíteni kell, hogy azok jól funkcionáljanak, 
működjenek.  

Nem szabad kifelejteni, hogy elsősorban Jézust hallgatni mentek. Ez az első számú tényező. 
Az Evangélium hallgatásának mellőzésével ritkán jön természetfeletti gyógyulás. Nem mondom, 
hogy nem lehetetlen, de az alapszabály az, hogy először hallani kell az Igét, így hit ébred a 
szívekben, és utána tudják megragadni a gyógyulásukat.  

Mindegyik esetben Jézus megismerése megelőzte a gyógyulást. Először hallottak Jézusról, 
odamentek, hallgatták Őt, és ezt követte a szabadulás. Az evangélisták is így működnek. Először 
prédikálnak, és utána jön a gyógyító sor.  

Bibliai ismeretet szerezni hallásból lehet. Hogyan lehet hallani? Milyen módon lehet hallani? 
Legelső a gyülekezet. Isten azért hozta létre a gyülekezeteket, hogy az emberek hallgathassák 
Isten Igéjét.  

A mai technika segítségével már lehetőség van olvasni, illetve hallgatni és nézni tanításokat, 
ha megvan hozzá a megfelelő felszereltség. Amint pár hete említette az Úr szája, hogy ezek az 
eszközök „gyógyászati segédeszközök”. Egy CD lejátszó, egy DVD lejátszó, vagy bármi más 
olyan eszköz, melyen az Igét, a tanításokat lehet hallgatni, nézni, olvasni. Ezek gyógyászati 
segédeszközök azért, hogy mi épüljünk, vissza tudjuk szerezni a gyógyulásunkat, meg tudjuk 
ragadni az áldásokat, és a rangfokozatunk magasabb legyen. Ehhez egy ilyen beruházást 
szerintem nem szabad elodázni.  

Ott tartottunk, hogy bibliai ismeretet hallásból lehet szerezni. Amikor a vérfolyásos asszony 
tudomást szerzett Jézusról, ő oda is ment hozzá. Nem mondta azt, hogy ma befőzés van, vagy 
nagymosás, és nem érek rá. Nem mondta azt, hogy ma a gyerekemnek a névnapja, vagy 
születésnapja van, ezért ünneplünk, és nem érek rá, hanem odament Jézushoz.  

A mai alkalomra is, és egyéb istentiszteleti összejövetelre is Jézus hív. Itt a szívünkben 
érezzük ezt a hívást. Ilyenkor szokták mondani, hogy mit fog szólni a barátom, ha nem megyek el 
a zsúrra? Mit fog szólni a rokonságban valaki, hogyha nem megyek el a névnapjára?  

Én megkérdezem, hogy mit fog szólni az Úr Jézus, ha az Ő hívó szavát az ember nem hallja 
meg, vagy ha meg is hallja, de félreteszi. Akkor ez Jézusnak nem esik rosszul?  

A vérfolyásos asszony odament Jézushoz. A tömegeket pedig akkor hozták Jézushoz, miután 
tudomást szereztek róla, hogy Jézus ott van, és tanít, és gyógyít. Hogyan szereztek tudomást róla? 
Valaki elbeszélte nekik, hogy Jézus a felkent.  

Kenneth Hagin első találkozása az Úrral 1950-ben volt. Azt mondta az Úr, hogy 
tanulmányozd a Lukács 4,18-at. Egészen a 21-es versig. Ismerős rész, de ennek igen nagy 
jelentősége van.  

Lukács 4,18-21. 
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 
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bocsássam a lesújtottakat, 
19. Hogy hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét. 
20. És behajtván a könyvet, átadta a szolgának, és leült. És a zsinagógában mindenki 

szemei Őreá voltak függesztve.  
21. Ő pedig kezdett hozzájuk szólani: Ma teljesedett be ez az Írás a ti hallástokra. Ámen. 
Tudnunk kell azt, hogy Jézus a felkenetése után – ami a Jordán folyóban történt –, tért vissza 

Názáretbe. Előtte Ő nem tanított a názáreti zsinagógában.  
Jézus azt mondta valójában Kenneth Haginnak, hogy ezt olvastam fel az Ésaiás 61-ből, majd 

leültem, és tanítottam az embereket. Most olvassuk el az Ésaiás 61-ből az első három verset, 
hogy össze tudjuk vetni. Abban az időben, amikor Jézus a földön járt, nem volt még írott 
formában Újszövetség. Ő csak az Ószövetségből tudott fölolvasni. 

Ésaiás 61,1-3. 
1. Az Úr Isten Szelleme van énrajtam azért, mert fölkent engem az Úr, hogy a 

szegényeknek örömhírt mondjak; elküldött, hogy meggyógyítsam a megtört szívűeket, hogy 
a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a megkötözötteknek megoldást; 

2. Hogy hirdessem az Úr jókedvének esztendejét, és Istenünk bosszúállása napját; 
megvigasztaljak minden gyászolót; 

3. Hogy adjak Sion gyászolóinak ékességet a hamu helyett, örömnek kenetét a gyász 
helyett, dicsőségnek palástját a csüggedt szellem helyett, hogy megigazultság fáinak 
neveztessenek, az Úr plántáinak, az Ő dicsőségére! Ámen. 

Jézus folytatta, hogy most teljesedett be az Írás. Kenetet kaptam, ahogy az Írás előre ezt 
megmondta.  

Majd folytatta a Haginnal való beszélgetést. Azt mondta Jézus, hogy bárhová mentem, 
elsőként ezt idéztem. Ezt tanítottam. Ez számomra nagyon nagy értékkel bír. Igaz, hogy az 
Újszövetségben egyszer van leírva. Ennek is megvan az oka, mert különben a világ összes 
könyve nem lenne elég, ha mindent leírtak volna, de Jézus nemcsak egyszer idézte az Ésaiás 61-
et.  

Minden alkalommal, amikor tanított, azt közölte a hallgatósággal, hogy Isten Őt felkente. Azt 
még nem mondhatta, hogy a kereszten megváltottalak benneteket, és helyettetek voltam a 
kereszten, mert még nem volt a kereszten akkor. Valami mást kellett az embereknek adni. Más 
igazságot. Azt, hogy felkent, és az már működött a kereszthalála előtt is. Akik elhitték Jézus 
szavait, azok megkapták a gyógyulásukat.  

Akik nem hitték el, azok továbbra is betegek maradtak. Tudjuk az Írásokból, hogy nem 
mindenki hitt Jézusnak. Nem mindenki hitte el, hogy Ő gyógyító kenetet kapott, és ezért nem is 
fogadták el a szolgálatát sok helyen.  

Márk 6,5. 
5. Nem is tehet vala ott semmi csodát, csak néhány beteget gyógyíta meg, rájuk vetvén 

kezeit.  Ámen. 
Nem tudott mindenkit meggyógyítani a hitetlenség miatt. Más esetben, mint láttuk az előbb, a 

Máté 14,36-ban is, hogy valahányan megérintették, mind éppé lettek. Mert náluk működött a hit.  
A genezáretiek már tudtak valamit Jézusról, mert ők is egybegyűjtötték a betegeket. 

Elfutottak és egybegyűjtötték a betegeket. Vajon mit tudtak? Valószínű azt, amit Jézus mindenütt 
hirdetett, hogy kenet van rajtam. Gondolom, hogy a hírek akkor is olyan gyorsan terjedtek, mint 
ma a pletyka. Ehhez nem kellett különböző technikai eszköz meg hírközlés.  

A kereszténynek Isten Igéjében kell hinni, mert különbség van a között, hogy valaki hisz, 
illetve, hogy valaki nem hisz. Mert mindegyiknek más lesz az eredménye.  

A vérfolyásos asszony esetében egy egyéni kenet volt, mert csak az asszony gyógyult meg 
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annak ellenére, hogy Jézust nagy tömeg vette körül. Sokan érintkezésbe is kerültek Vele, de 
mivel nem aktivizálták a hitüket, ezért nem történt számukra semmi csoda.  

Amikor a tömegeket egybegyűjtötték, és úgy vitték Jézushoz a betegeket, akkor egy kollektív 
kenet működött. De a hasonlóság az, hogy mindegyik hit által történt. Hallgatták Jézust, hittek 
neki, és a hallottak alapján cselekedtek. Ez is egy fontos gondolatsor.  

Az érdekesség kedvéért megemlítem, hogy Lukács orvos volt, és ő jobban megfigyelte az 
eseteket. Abban az időben a lázat megkülönböztették, hogy kis láz, vagy nagy láz. Péter 
anyósának a kórtörténetében nagy lázról van szó. Tehát Lukács pontosabban fogalmazott, mert ő 
orvosi szemmel nézte az eseteket.  

Egyébként a tapasztalat az, hogy aki eljut odáig, hogy meghallja az Igét, az könnyen 
meggyógyul. Vannak, akik csak azt hiszik, hogy hallanak. De a szellemi fülük zárva van, és 
semmit nem hallottak meg a tanításból, vagy a prédikálásból. Tehát ebben az esetben a szellemi 
fülünknek igen nagy jelentősége van, hogy az nyitott legyen. A szívünk füle.  

Jézus int a Lukács 8,18-ban, hogy ügyeljünk arra, hogy mit, és hogyan halljunk. A világban 
sok hang van. Szokta mondani az elöljárónk.  

Lukács 8,18. 
18. Meglássátok azért, mimódon hallgatjátok: mert akinek van, annak adatik; és akinek 

nincs, még amijét gondolja is, hogy van, elvétetik tőle. Ámen. 
Ez az Ige a hitről szól. Hogyha van hite és megnyitja a fülét a további tanításokra, az Igékre, 

akkor a hite növekszik és adatik neki. Ha nincs, vagy nincs halló füle, akkor még azt a hitét is 
elveszti, ami még volt neki.  

Talán két héttel ezelőtt az Úr szája szólt, hogy mennyire fontos, hogy legyen otthon CD 
lejátszó, vagy DVD lejátszó. Tehát meg lehet gondolni, hogy ki mibe ruház be.  

Viszont Isten bennünket sáfársággal bízott meg. Mindent úgy kellene tennünk, hogy az a 
királyság épülésére szolgáljon. A gyülekezeti test épülésére szolgáljon. Ez alatt érthetjük azt is, 
hogy tápláljuk magunkat az Igével, a tanításokkal, és mi szellemben tudjunk növekedni, hogy 
nagyobb munkát tudjunk elvégezni az Úrnak.  

Ha valaki a kis pénzét a szalmazsákban gyűjtögeti, vagy a folyószámláján, mert nem tudja 
elkölteni, nincs mire elköltenie, és még a fogához veri a garast. Nem meri megvenni a készüléket, 
hogy hallgassa Isten Igéjét, vagy nézze azokat a csodálatos DVD-ket, filmeket, akkor ő jó sáfár 
Isten királyságában? Nem jó sáfár természetesen.  

Ha jön az Úr Jézus értünk, és nagyon úgy néz ki a különböző jelekből, a politikai 
helyzetekből, a háborús készülődésből, hogy meglehet, hogy jövő szeptemberben már nem 
leszünk itt. Akkor kié lesz az összehalmozott pénz? Egy biztos, hogy nem viheted magaddal.  

A másik pedig, a hitetlen rokonság, aki itt marad, az fogja örökölni. Szeretnél a hitetlen 
rokonságnak örökséget hagyni? Nem nagyon, ugye? Szeretjük a rokonokat, de ha Isten 
királyságát tudjuk építeni, akkor meg kell tennünk bizonyos lépéseket. A kérdés úgy merül fel, 
hogy két héttel ezelőtt erre volt-e a drága szenteknek füle, hogy meghallják, hogy elmenjek, és 
vásároljak egy készüléket, hogy tudjam hallgatni Isten Igéjét. Tudjam hallgatni a dicséreteket.  

Mert előadódik egy probléma, szokták mondani a keresztények, hogy a fejemmel van a baj. A 
gondolkodással. Isten azt mondja, hogy újítsátok meg az elméteket. De ehhez hallgatni és olvasni 
kell az Igét. Odaérünk vissza, hogy meg kellene lépni azt, amit Isten szól.  

Nekünk a kenettel együtt kell működni, mégpedig úgy, hogy a hitünk és a kenet 
összekapcsolódik és így születnek eredmények. Szerepe van annak, hogy ezek az emberek, akik 
meggyógyultak, hitték Jézus felkenetését. Hittek a gyógyító erőben, és amikor ez a két dolog 
összekapcsolódott, tehát a kenet, az erő, és az ő hitük, akkor ez együttesen építette őket.  

A múlt héten megtárgyaltuk, hogy a kenet átadható. Egyes anyagok vezetik a kenetet, és a 



 6 

vérfolyásos asszony hite által áradt át a kenet Jézusból, Jézus ruháján keresztül az ő testébe. 
Az a tömeg, akik összegyűjtötték a beteg embereket, és Jézushoz vitték őket, hallottak 

Jézusról, és ez indította őket arra, hogy a betegeket egybegyűjtsék, és elvigyék a Gyógyítóhoz. 
Jézus ott is felolvashatta – és nagy valószínűséggel fel is olvasta az Ésaiás 61-et –, és ez 
ébresztette fel a hitüket, hogy Jézus felkent. Gyógyító kenettel felkent.  

A mai napon is valakiknek ezt el kell mondani azoknak, akik még kint vannak a világban, 
akik betegek, hogy Jézus a felkent, és Jézus ma is képes gyógyítani. Tehát nem véletlenül mondta 
azt az Úr, és adta azt a nagy küldetést, hogy menjetek a széles világra és hirdessétek az 
Evangéliumot, az örömhírt.  

Isten természetfeletti erejét a hit hozza működésbe. Az1950-es években Kenneth Hagin az 
egyik alkalmon rátette a kezét egy mozgássérült asszonyra, aki alig tudott kimenni a gyógyító 
sorba. Rátette a kezét és olyan volt, mintha télen a bejárati ajtó kilincsét fognád meg – olyan 
jéghideg volt. Semmi fogadókészség nem volt tapasztalható. Ennek az asszonynak nem volt hite. 
Mert csak a hit tud kapni.  

Először hinni kell, ezt mondja a Márk 11,24. És utána történnek meg a dolgok. A hit egy 
elfogadás. Ha nincs fogadókészség, akkor nincs hit, ha nincs hit, akkor nem kap semmit az 
ember. Mert a hit gyakorlatilag egy mennyei valuta, ami ellenében kaphatunk Istentől. 

Ez a nő kiment a pulpitushoz, és mondta Haginnak, hogy a szomszédjától hallotta, hogy van 
ilyen gyógyulási lehetőség. A szomszédja még súlyosabb helyzetben volt és az Úr ereje által 
meggyógyult.  

Kérte Hagint, hogy még egyszer tegye rá a kezét. Hagin azt válaszolta, hogy már megtettem, 
de nem történt semmi. A hölgyben letisztult az a kép, hogy Hagin nem a saját képessége által 
gyógyít, hanem Isten ereje működik általa. Azt is visszaismételte Haginnak, hogyha hiszünk és 
befogadjuk, akkor a kenet átáramlik. Kiszorítja a betegséget. Azt mondta, hogy most készen 
vagyok ezt elhinni, és kérem, hogy tegye rám a kezét.  

Hagin kiment, alig kellett megérinteni az asszonyt, a kenet csodálatosan beleáradt a testébe. 
Az asszony hite Haginből valósággal kiszippantotta a kenetet. Amikor a kenetből felkelt, a botot 
nyújtották neki, de ő visszautasította, hogy nekem erre nincs szükségem, és éppé lett. Előtte alig 
tudott megmozdulni. Segítséggel alig tudott kimenni, sokízületi gyulladása volt. A hit aktivizálta 
a kenetet, és a hit hozta működésbe a természetfeletti erőt.  

Vizsgáljuk meg, hogy mi a különbség az első és a második ima között.  
Az első ima során nem gyógyult meg a hölgy. Mert ő azzal a céllal jött, hogy megtudja, hogy 

ez a szolgáló mit tud.  
A második imánál a hitét Istenbe vetette, Isten erejébe, majd az alapján cselekedett és 

meggyógyult.  
Ha szeretnénk valami áttörést az életünkben, akkor nekünk is igényt kell tartani a kenetre. 

Amikor Isten ereje megnyilvánul, az felkelti az érdeklődők figyelmét, hogy itt valami történik. 
Valami jó dolog van. Ebből én is akarok.  

Egy másik esetben, egy fiatalember mindig beállt a gyógyító sorba, de semmi fogadókészség 
nem volt nála jelen, így nem kapott semmit. Ugyanúgy ment el, ahogy jött. Már 15-ször beállt a 
gyógyító sorba és semmi nem történt. Kenneth Hagin ezt érzékelte, mert ugyanazt a jéghideg 
kilincset érezte.  

De azt mondta magában, hogy másnap, ha ez a fiatalember nem tudja megváltoztatni a 
hozzáállását, akkor megint nem fog kapni semmit. Nagyon jó lenne, ha eljárna gyülekezetbe, 
legalább hit ébredne a szívében, és tudnék vele személyesen is foglalkozni. A következő nap 
megint eljött a fiatalember, de hasonló hittel és hasonló hozzáállással, mint a vérfolyásos 
asszony, mert azt mondta, hogy ma megkapom a gyógyulásomat. 
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 Ő volt az első, aki a templomajtó lépcsőjén ücsörgött és találkozott a helyi pásztorral, amikor 
jött ajtót nyitni. Neki elmondta, hogy ma megkapom a gyógyulásomat. Amikor a gyógyító sorba 
állt és Kenneth Hagin csak közelített a kezével hozzá, szabályosan tűz csapott ki a kezéből. Egy 
pukkanást is hallott. Ez a kenet a fiatalembert homlokon találta. A gyógyító kenet úgy működik, 
mint az elektromos áram. Sokan áramütéshez hasonlót éreznek.  

Kenneth Haginnek volt egy ilyen áramütéses esete. Annak idején még a foglalatok fémből 
voltak és a kapcsoló rajta volt a foglalaton. És ő egy vizes, frissen felmosott padlón állt, és talán 
még a keze is vizes volt. Felnyúlt a kapcsolóhoz és akkor a fémszerkezet magához vonzotta. Nem 
tudta elengedni. Rázkódott a teste. Annak köszönheti, hogy kiszabadult az áramkörből, hogy a 
saját testsúlya lehúzta és így kikerült az áramkörből. De a keze még napokig égett.  

Hasonlót érzett, amikor a kenet kiáradt a fiatalember testébe. Annak idején, azok, akik a 
gyógyító sorban álltak, nem estek a földre. Kenneth Hagin szolgálatában 1952-től tapasztalta meg 
azt, hogy a kenet alatt eldőlnek az emberek. Ezzel a fiatalemberrel, mielőtt eldőlt volna, nagyon 
érdekes dolog történt. A Szent Szellem a levegőben lebegtette, és végül a padok alatt kötött ki.  

Ez a fiú azért nyerhette el a gyógyulását, mert kiigazította a gondolkodását és a hitét. Hitt 
Istenben, hitt Isten erejében és ez alapján cselekedett. A kenet egy hatalmas megnyilvánulását 
élhette át. Dicsőség Istennek, hogy az Igéből, a tanításokból, és a kijelentésekből napról napra 
többet tudunk a kenetről, és akik várják a megnyilvánulást, azoknak Úr ezt meg is válaszolja. 
Mindez a javunkat szolgálja, mert épülésünkre van, szabadulásunkra van. Ámen. Köszönjük az 
Úrnak. 

Ami igazán megragadott a mai tanításban, az, hogy Jézus mindenhol felolvasta az Ésaiás 61-
ből az első három verset. Tehát mindenkinek elmondta, hogy én felkent vagyok. Mindenkivel 
közölte, hogy Isten engem gyógyító erővel kent fel, és ez indította be az emberek hitét.  

Azt még nem mondhatta, hogy megtörtént a megváltás, és megváltottak vagytok, mert erre 
csak később került sor. Viszont mi megköszönjük az Úrnak, hogy Ő helyettünk és értünk volt a 
kereszten, köszönjük a teljes körű megváltást, a szabadító munkáját.     

 
Köszönjük a Szent Szellemnek, hogy munkálkodik a bokában, munkálkodik a belső 

szervekben, belekben, és jön a szabadulás, jön az áttörés. A kézrátétel szolgálata következik. 
Nyissátok meg a szíveteket a kenetnek, és vegyétek el a kenetet.  

Megparancsoljuk a testnek, hogy engedelmeskedjen a Jézus Krisztus szent nevének. Öltözd 
magadra az Úr Jézus Krisztusban kapott szent egészséget, békességet, örömöt. Áradj kenet, áradj 
kenet, és járd át a testet, és állíts helyre mindent, ami elromlott. Légy egészséges Jézus nevében.  

Köszönjük, Atyám, a Te gyermeked életét. Köszönjük, Atyám, a szent egészséget, a szent 
oltalmat, védelmet, a bővölködést, és köszönjük, Uram, hogy megáldod a magjaikat a Jézus 
nevében.  

Köszönjük, Uram, a megtört testedet, ami által birtokolhatja a te gyermeked a szent 
egészséget. Hálát adunk, Uram, a te helyreállító és megtartó kegyelmedért, és köszönjük a 
békességedet, és megparancsoljuk az ő családjában minden testnek, hogy tökéletesen működjön, 
és öltözze magára az Úr Jézus Krisztusban kapott szent gyógyulást, és abban járjon. Ámen.  

Köszönjük, Atyám, a te gyermeked életét. Bölcsességet árasztunk ki felette a munkája 
elvégzéséhez, jó előmenetelt szólítunk elő, és köszönjük, Uram, a szent oltalmat, védelmet, amit a 
Zsoltár 41és a Zsoltár 91és a tizedfizetők joga alapján vallunk meg felette. 

Köszönjük a szolgálatát, sikert szólítunk elő, a világosságot kiárasztjuk felette Jézus nevében, 
és nyitott füleket szólunk, és nyitott szíveket a Jézus nevében.  

Megkérdezem a testvérünket: Amíg volt lehetőséged hallgatni Isten Igéjét, a tanítást, akkor 
nem volt roham (epilepszia) abban az időben, most pedig, hogy nincs erre lehetőséged, ismét 
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jelentkezik? Látsz összefüggést? Hét közben nem elég egy héten egyszer a gyülekezetben hallani 
az Igét. Fontos a gyülekezet, de otthon is kellene foglalkozni az Igével. Azért mondtam, hogy 
gyógyászati segédeszköz. Itt az összefüggés.  

Amíg hallgatta a tanításokat, a kenet áradt, és a kenet munkálkodott a testében. Miután 
elromlott a lejátszó, nem tudja hallgatni, és a tünetek kezdenek visszatérni. Az összefüggést 
szeretné az Úr megmutatni, hogy mennyire fontos. Az összefüggés, hogy a kenet gyógyít. Mert 
amikor elhangzik egy tanítás, vagy egy keresztény filmet nézel, akkor a kenet kiárad. Az ének, a 
dicséret is jó. Van hangos Biblia. A ház körüli munkát úgy is lehet végezni, hogy dicséretet 
hallgat az ember, vagy Bibliát hallgat az ember.  

Egy kis összefoglalót fogtok kapni a pesti tanításból. A hívők új parancsolata – ezzel a 
címmel hangzott el augusztus 31-én a tanítás.  

Istentől mindent hitből hitbe kapunk. Azaz, szívből szívbe. Isten szívéből a mi szellemünkbe. 
Így működik az Úrnál ez a dolog. Áldást, kijelentést, mindent így kapunk. Szívből szívbe. Össze 
vagyunk kötve az Úrral.  

Az ateisták általában azt mondják, hogy mi, nem akarunk vallásosak lenni, ezért nem akarunk 
közétek keveredni. De mi nem vallásosak vagyunk. Mi egy édes közösségben vagyunk Istennel. 
Arra lettünk teremtve, hogy személyes kapcsolatunk legyen Istennel.  

Az elektronikus világban a mobilt, az internetet, és egyéb eszközöket, a tv-t, a rádiót a zaj 
uralja ezeket a területeket. Ezek viszont a növekedéstől elveszik az időt. Bele lehet szaladni úgy 
az internetezésbe meg a szörfözésbe, hogy órák mennek el, és nem igei dolgokat néz az ember.  

Ha nem fordít időt az Igére, akkor nem lesz meg az alapja, az igei alapja, a bibliai alapja, 
hogy ha jön a megpróbáltatás, akkor meg tudjon állni. Van olyan – ezt mondtam itt nektek is –, 
hogy éjszaka is nagyon célszerű, akinek van megfelelő eszköze, halkan beállítani, és hallgatni, 
mert a kenet árad. A kenet távol tartja a gonosz erőket. Kenet tud munkálkodni, mert az Ige 
felkent.  

A kenet kétféleképpen működik. Az egyik ember túlzottan éber lesz, és nem tud elaludni egy 
összejövetel után, a másik pedig olyan aluszékony lesz, hogy azonnal ágyba esik. Ezt embere 
válogatja. Kinél hogy van, ezt az Úr tudja csak.  

Ausztrál szentek kaptak az Úrtól egy nagyon érdekes álmot, hogy a magyarokra jött egy óriási 
nagy cunami hullám, és nyugat felé tudnak mozdulni és kimenekedni ettől a hullámtól. 
Egyébként is a Góg és Magóg háborújának az előkészületeit látjuk a szemünk előtt. A Zsoltár 
46,9 alapján viszont nekünk hatalmunk van megtörni a háború szellemét, hogy az csak szent 
időzítésben, és az Úr terve szerint jöjjön elő.  

Az Antikrisztus a föld mélyéből fog előjönni, egy nefilim lény, akire az a jellemző, hogy 
génmódosított, tehát DNS manipulált személy.  

Miután újjászülettél, az Úrhoz tartozol, és igazából az életünket letettük, vagy le kellene 
tennünk az Úr elé teljes mértékben. Ha nem a helyünkön vagyunk, akkor az Úrnak a 
foglalkozásai jönnek, és ítélet is származhat ebből.  

A vasárnapi tanításban hallhattátok, hogy voltak olyanok, akik ellenezték Jim Sanders 
szolgálatát az első időkben, amikor idejött több mint 20 évvel ezelőtt. Egy-két hónap múlva az Úr 
kivonta őket a forgalomból.  

Lót feleségének mit mondott az Úr, amikor kiküldte őket Szodoma és Gomora városából, 
hogy megmentse őket? Azt mondta, hogy ne nézz hátra. És mit tett? Valamit ott felejtett. 
Hátranézett. Megszegte az Úr szavát, magyarul. Ennek egy azonnali ítélet lett a vége. Egy 
sóbálvánnyá változott.  

Ugyanakkor Ábrahám a hegyről nézi Szodoma és Gomora pusztulását, és rá ez nincs káros 
hatással. Hogy lehet ez? Úgy, hogy számára ez nem volt tiltott, csak a Lót feleségének volt tiltott, 
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ő viszont ellenszegült. Azt kell tennünk, amit az Úr mond. Ez a legjobb. Nekünk a szívünkbe 
íratott, hogy mit kell tennünk. A Szent Szellem ott van bennünk és diktálja, hogy most mit kell 
tennünk.  

Az igazságot kell hallanunk, hogy Isten felkentjei lehessünk. El kell mondanom, hogy nem 
mindenütt az igazságot hirdetik. Az Úr meg fog áldani, ha elsőként Őt keresed. Elkötelezed 
magad az Úr mellett, és ekkor minden megadatik néktek. (Máté 6,33) 

A szeretet törvénye alatt vagyunk. Az isteni szeretetre az jellemző, hogy adakozó. Tehát 
adakozni nem bűn. Kisegíteni valakit. Ezt sokféleképpen lehet művelni. Mi szeretjük az 
elveszetteket, mert tudjuk, hogy szükségük van az örök életre és Isten természetére. Ezért olyan 
odaszántak a szolgálók, hogy tűzön-vízen keresztülmennek, és végzik a feladatukat. 

A szeretetben járás az egyedüli módja a növekedésnek. A Galata 6,5 azt írja, hogy a hit 
üzemanyaga a szeretet. Ha nincs szeretet, a hit nem fog működni. Az újjászületéssel egy szellem 
lettünk Ővele, és ez egy vissza nem fordítható változást hozott. Átkerültünk a sötétségből a 
világosság országába.  

A rossz gondolkodásmód az illetőt börtönbe zárja. Ezért korábban már hallottátok azt, hogy a 
gondolatainkat pórázra kell kötni. Nem szabad megengedni, hogy elcsatangoljanak. Isten 
megmondta Józsuénak, ami ránk is vonatkozik, hogy csak az Igéről gondolkodjál, semmi másról. 
Persze jönnek rossz gondolatok, mert lövöldöz az ellenség tüzes nyilakat az elménkbe, amit 
vissza kell utasítani. Úgy tudjuk ezt leállítani, hogy elkezdjük olvasni az Igét, és egy örömteli 
életet fogunk élni, ha az elménket megújítjuk.  

Kétféle bűn létezik: az egyik az, ha nem járunk szeretetben, a másik pedig, ha nem tesszük 
meg azt, amit Isten mutat. Aki hústesti életet él, azzal megeshet, hogy előbb hazamegy az Úrhoz. 
Az embereknek a test kívánságait meg kell tagadniuk.  

Tudnunk kell azt, hogy a világ csak az eredetinek egy utánzata, egy képmása. Tehát ne a világ 
után menjünk. A testet meg kell fegyelmezni – ahogy Pál írja –, ahhoz, hogy meg tudjuk futni a 
pályánkat. Maradjunk az Igében, kövessük a Szellemet, és Őérte éljünk.  

Aki nem követi a Tanítót… Két kérdés merül fel ezzel kapcsolatban. Mi lesz az ő 
dicsőségével, rangfokozatával, és jutalmával? Aki megérti a kegyelem üzenetét, az szabaddá 
válik. Aki megérti, hogy nincs bűnvallás, az szárnyalni fog, ugyanis a törvénytől senkinek nem 
fog növekedni a hite. Ez világít rá arra, hogy a vallásos közegben, ahol a törvényt tanítják, 
nagyítóval kell keresni a hitet.  

Köszönjük a figyelmeteket, a nyitott szíveteket. Halleluja!  
Jézust tedd az első helyre! 
 
 
*A barna színnel jelzett részek más fordításból származnak. 

 


