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A GYÓGYÍTÓ KENET – 3. Működtesd a kenetet! 

Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

Ságvár, 2014. 09. 15. 
 

Drága mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében felemeljük hozzád a szívünket és 
felemeljük hozzád azokat, Atyám, akik a szélsőséges időjárási körülmények közepette valamiben 
kárt szenvedtek. Kérjük, Atyám, a Te kegyelmedet az ő életükre, a megoldásokat az ő 
helyzeteikre, mert senki nem maradhat fedél nélkül. Köszönjük, Uram, hogy betöltöd az ő 
szükségleteiket dicsőségesen a Jézus Krisztusban.  

Ellene megyünk a szélsőséges időjárási körülményeknek a Krisztusban kapott hatalmunknál 
fogva. Megdorgáljuk a kárt okozó körülményeket, és leállítjuk a Jézus hatalmas nevében. Jézus 
nevére mindenkinek engedelmeskednie kell a mennyben, a földön és a föld alatt. A mi hatalmunk 
a harmadik égből származik. Tudja ezt az ellenség, és meghátrál a Jézus nevében.  

Köszönjük, Atyám, hogy mi a kenet birtokosai lehetünk és ezt a kenetet működtethetjük, 
kiáraszthatjuk a Szent Szellem által. Hálát adunk, Atyám, hogy az Úr Jézus Krisztust befogadtuk, 
a Szent Szellemmel pedig betöltekeztünk, a Jézus Krisztus szent nevében. 

Köszönjük, Uram, az Igédet, ami világosságot hoz az életünkben. Hálát adunk minden 
növekedésért, az Úr Jézus Krisztus dicsőségére. Ámen.  

Köszöntsd a szomszédodat oly módon, hogy áradj a kenettel. Halleluja!  
Dicsérjük az Urat.  
Szeretettel köszöntelek benneteket, a feleségem úgyszintén. Mamaőrzést lát el. A Mami a 

múlt héten három napig bent volt a kórházban, és gipsszel a karján tért haza. Kezdem rögtön 
ezzel a bizonysággal. A három nap alatt, egyrészt magas volt az ágy, így három nap múlva 
majdnem elfelejtett járni. A másik dolog pedig, hogy három napig nem vette magához az Igét 
olyan mennyiségben, mint ahogy szokta.  

Lássátok meg azt, hogy mennyire hasznos, amikor az ember megalapozza magát az Igével. 
Ugyanis hazamentünk, és ketten támogattuk be a lakásba. Leült a kanapéra és azt mondta, hogy 
minden órában jobban leszek. Mire az Ági levitte az ebédet, Mami már a fürdőszobából szólt, 
hogy itt vagyok ám!  

89 éves létére a kórházban evangelizált! Hagytam ott Jézus képet, és a szobatársaknak 
kiosztotta. Annyira megörült annak, amikor az egyik azt mondta, hogy: Jaj, hát Jézus az mindig 
velünk van! De nemcsak ő örült meg ennek, hanem az Úr is, mert nincs korhatár, hogy mettől 
meddig, milyen életkorban végezhetünk az Úrnak munkát.  

Jól végzitek a munkátokat. Mert kiderült, hogy az egyik ember olvassa a Békevárat, és a 
házasságos könyvemet is olvasta. Nem tudom, hogy kit használt ebben az Úr, de csak rajtatok 
keresztül volt lehetséges. A mi dicséreteinket hallgatja. De a tény az tény, hogy olvassa a teljes 
Evangéliumot.  

Az Úr munkálkodik erőteljesen a sípcsontban, a deréksávban, és jobb oldalon, a jobb 
alsórészen a belső szervek területén.  

 
Folytatjuk A gyógyító kenet sorozatunkat, a 3. rész következik. A mai tanítás címe: 

Működtesd a kenetet! 
Vizsgáljuk tovább Jézus szolgálatában, hogy miként hozható működésbe a kenet, illetve 

hogyan léphetünk be Isten erejének az áradásába. Mert a legjobb, amit tehetünk, hogy 
megvizsgáljuk Jézus szolgálatát, és abból merítünk ismeretet. Lesznek olyan Igék, amelyeket a 
múlt héten is olvastunk, ez nem tévedés. Szükséges, hogy jobban elmélyedjünk ezekben a 
versekben.  
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Márk 5,25-34. 
25. És egy 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. 
Teljesen világos a kép, hogy miként szolgált Jézus a kenettel, és hogyan működtette a kenetet. 

A 30. versben az erő a görögben a dünamisz, és ezt az Újszövetségben legtöbbször erőnek 
fordítják, de van olyan jelentése is, hogy dinamika, dinamikus, és dinamit.  

Tehát Jézusból valójában a dinamit ereje áradt ki akkor, amikor a vérfolyásos asszony 
megérintette az öltözetét. A kenet átáradt a beteg testébe, és éppé tette. Ebben az esetben Jézus 
egyetlen ember felé szolgált. Más esetekben sokan a tömegben nyertek gyógyulást. Tömegesen 
nyertek gyógyulást.  

A Biblia röviden úgy fogalmazza meg a felépülést, hogy meggyógyultak. Egy szóval elintézi. 
A vérfolyásos asszonynak viszont van egy személyes bizonysága. Mélyebben megismerhetjük, 
hogy milyen helyzetben volt ő. Először is hallhattátok, hogy hosszan szenvedett. Nagyon sokat 
kiállt a kezelések alatt. Az orvosok lemondtak róla. Az állapota tovább romlott.  

Ekkor mi történt? Hallott Jézusról. A hit cselekedetére, amikor ő befurakodott a tömegbe, és 
megérintette Jézust, akkor Jézusból erő áradt ki, és ez az erő átáradt az ő testébe. Felmerül egy 
kérdés: Mi váltotta ki, hogy a kenet átáradjon az ő testébe, és szabadulást hozzon a számára?  

Jézust egy tömeg szorongatta. Egy tömeg vette körül. Többen is megérintették, hozzáértek, de 
egyedül ez az asszony gyógyult meg, aki megérintette hittel Jézus köntösének a peremét. Senki 
más nem gyógyult meg. A 34. versben olvashatjuk, hogy az Írások szerint az asszony hite miatt 
áradt ki a kenet. Tehát megvan az ok, hogy miért áradt ki az erő. Hogy mi váltotta ki a kenet 
mozdulását.  

Megállapíthatjuk az Írások szerint, hogy a kenet egyénekre éppúgy kiárad, mint csoportokra. 
Amikor gyülekezetben vagyunk, és működik a gyógyító sor, akkor gyakorlatilag csoportokról 
beszélhetünk. A négy evangéliumban közel húsz olyan történet van, amely Jézus gyógyításairól 
szól, és olyanokról, ahol erő áradt ki, és áradt be a betegekbe. De a vérfolyásos asszony esete az 
egyetlen, amikor a Biblia megírja, hogy hogyan áradt ki a kenet abból a célból, hogy ezt az 
asszonyt meggyógyítsa.  

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. 
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Ha megfigyeltétek, akkor ez a szakasz nem ír az erő kiáradásáról. De ha rájövünk, hogy más 
esetekben erőkiáradás történt, akkor ebben az esetben is ugyanúgy kellett történnie a dolgoknak. 
Különben miért akarták volna megérinteni Jézus ruhájának a szegélyét? Pontosan azért, mert 
gyógyító erő áradt ki belőle, és áradt át a beteg emberekbe.  

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. 
Lukács is gyógyító erő, azaz dünamisz erő kiáradására utal. Ennek következtében tömegek 

gyógyultak meg. A Szentírás itt tömegeket említ, míg a Márk 5-ben – amit az előbb olvastunk –, 
egyetlen személy gyógyult meg. Tehát egyetlen személy is megindíthatja a hitével a gyógyító 
kenet áramlását, nemcsak a sokaság.  

Az ember csak azt tudja hinni, amit hallott, amiről tudomása van. Sokan ezen a ponton 
tévesztik el. Mert többet akarnak hinni, mint amilyen valójában a bibliai ismeretük. De a meglevő 
bibliai ismeret fölött az ember nem tud hinni. Ha mégis megpróbálja, akkor bajba kerül, mert 
nem fog működni. A hit ott kezdődik, amikor megismerjük Isten akaratát.  

Azon a vidéken, ahol Jézus járt és tudomást szereztek arról, hogy Ő ott tanít, ott gyógyít azon 
a környéken, akkor odamentek hozzá, és megérintették a ruhája szegélyét. Mit tudtak meg róla? 
Milyen tudomásuk volt róla? Az, hogy Jézus felkent.  

Valószínű, nekik is felolvasta az Ésaiás 61-ből az első két verset, amit a múlt héten vettünk. 
Jézus elmondta, hogy tanításra és gyógyításra szóló kenete van. Megtudták az emberek, hogy 
Jézus felkent. Elhitték, amit hallottak tőle, hozzámentek, megérintették és a kenet éppé tette őket.  

Márk 6,1-6. 
1. És kiméne onnét, és méne az Ő hazájába, és követék Őt az Ő tanítványai.  
2. És amint eljött a szombat, tanítani kezde a zsinagógában; és sokan, akik Őt hallották, 

elálmélkodtak, mondván: Honnét vannak ennél ezek? És mely bölcsesség az, ami néki 
adatott, hogy ily csodadolgok is történnek általa?  

3. Avagy nem ez-é az az ácsmester, Máriának a fia, Jakabnak, Józsénak, Júdásnak, és 
Simonnak pedig testvére? És nincsenek-é itt közöttünk az Ő nőtestvérei is? És 
megbotránkoztak Őbenne. 

4. Jézus pedig monda nékik: Nincs próféta tisztesség nélkül, csak a maga hazájában, és 
a rokonai között, és a maga házában.  

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

6. És csodálkozik vala azoknak hitetlenségén. Aztán köröskörül járja vala a falvakat, 
tanítván. Ámen. 

Megállapíthatjuk, hogy a hitetlenség leállítja a kenet áradását. Jézus a zsinagógában 
kijelentette, hogy ma teljesedett be az Írás. Miután felolvasta az Ésaiás 61-ből az első két verset. 
Mivel a körülötte levő emberek ezt nem hitték el, Jézus nem tudott hatalmas dolgokat végezni. Ez 
nem jelenti azt, hogy Ő nem akart csodákat tenni, hogy Ő nem akart volna gyógyítani. Az Írás azt 
mondja, hogy nem tudott. Nem tudott semmit tenni a hitetlenség miatt.  

Lukács 5,15. 
15. A hír azonban annál inkább terjedt Őfelőle; és nagy sokaság gyűlt egybe, hogy Őt 

hallgassák, és hogy általa meggyógyuljanak az ő betegségeikből. Ámen. 
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Itt hasonló eset olvasható, mint a Lukács 6,17-ben. Hírét vették, hogy Jézus a környéken jár. 
Elmentek, összegyűjtötték a betegeket és hozzá vitték őket. Ez a vers nem említi konkrétan a 
hitet. De a hit beleértendő a szövegbe. Ugyanis a Róma 10,17 azt mondja, hogy a hit az Ige 
hallásából fakad. Tehát a Jézus körül álló tömeg is hallhatta a prédikációt, hallhatta azt, amit 
Jézus felolvasott. Hallották azt, hogy Jézus felkent, és ebből kifolyólag hitük ébredt.  

Meg kell azt is látnunk, hogy szorosan összefügg két dolog, hogy kaphatunk-e Istentől 
valamit? Illetve hiszünk-e? Mert Istentől csak hit által tudunk elvenni dolgokat.  

Mint tudjátok, Jézus először 1950-ben jelent meg Kenneth Haginnek. Az ujját mindkét 
tenyerére rátette és elkezdett Hagin tenyere égni a kenettől. Majd Jézus azt mondta: Elhívtalak 
téged, felkentelek egy különleges kenettel, hogy szolgálj a betegek felé. Ez lesz a szolgálatod 
elsődleges módja, hogy a kenettel és kézrátétellel szolgálj.  

Ugyanis másképp is lehet szolgálni, nemcsak a kenettel.  
Azt mondta Jézus, hogy mondd el, amit én mondtam neked. Mondd el az embereknek. És ez 

a következő. Ez a kenet csak akkor fog működni, ha pontosan azt mondod el, amit én mondtam 
neked. Mondd el, hogy láttál engem, mondd el, hogy szóltam hozzád és így tovább. A kezedben 
gyógyító kenet van, mert a tenyeredet megérintettem. Ha a hallgatóság ezt elhiszi, akkor az erő a 
kezedből átárad az ő testükbe, kiűzi a betegséget, a gonosz munkákat leállítja, és meg fogják 
tapasztalni a gyógyító hatását a kenetnek.  

Azt hiszem, hogy egyértelmű, hogy mi is szeretnénk látni a kenet működését, mind szélesebb 
körben.  

Egy vallásos légvár az, amikor azt mondják bizonyos körökben, hogy Jézus mindenkor és 
mindenkit meggyógyított, hogy bizonyítsa ezzel isteni hatalmát és mivoltát. De ez nem igaz. 
Mert most olvastuk az Írásokban, hogy ahol hitetlenség volt, nem fogadták be a szívükbe a 
prédikációt, az Igét, nem ébredt hit a szívükben, ott nem is történt semmiféle csoda.  

Jézus így folytatta: Azért mondd el a hallgatóságnak, hogy hit ébredjen a szívükben. Hit 
nélkül ugyanis semmit nem lehet kapni Istentől. Jézus folytatta, hogy az én szolgálatom során, 
akik nem fogadták be a tanításomat, azok nem kaptak semmit. Nem kaptak gyógyulást, nem 
nyertek szabadulást.  

Kenneth Hagin számára ez egy kinyilatkoztatás volt, mert ez még a szolgálata elején történt, 
és mindaz, amit hallott Jézustól, az ellentétes volt az addigi teológiai ismereteivel. De Hagin is 
kiigazította magát, mint ahogy Pál is megtette annak idején a damaszkuszi úton történt eseményt 
követően.  

Tehát bármilyen formában jön hozzánk üzenet, akár angyal által, vagy látomás által, mindig 
meg kell vizsgálnunk, hogy az Igével összhangban van-e, és csak azt szabad elfogadni, ami 
megegyezik Isten Igéjével. Ez mindenkorra igaz és mindenre igaz.  

Jézus tovább folytatta, hogy nem úgy szolgáltam, mint azt sokan elképzelik. Nem gyógyult 
meg mindenki automatikusan. A hitetlenkedőket hátrahagyva, elmentem onnan. 

Most olvastuk, ugye, nem régen, hogy senki nem lehet próféta a saját hazájában.  
Azt mondta Jézus, hogy az első dolgom mindenütt az volt, hogy bementem a zsinagógába, és 

mindig ugyanazt olvastam fel az Írásokból, ez pedig az Ésaiás 61-ben az első két vers. Ez 
rögződjön bennünk. 

Ésaiás 61,1-2. 
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; Ámen. 
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Ezt az idézetet olvashatjuk a Lukács 4. fejezetében. Ez a názáreti prédikáció, amikor idézte az 
Ésaiás 61. fejezetét. Ez volt Jézus legelső prédikációja, és ezt a legelső szolgálatát rögzítették. Ez 
nem jelenti azt, hogy több esetben ezt nem olvasta fel, de ahogy Haginnak kinyilatkoztatta, akkor 
azt hisszük, hogy minden egyes alkalommal, minden egyes helyen az Ésaiás 61-et olvasta fel, 
hogy tudják meg, hogy Ő felkent. Akkor olvassuk mi is el a Lukács evangéliumból az ide 
vonatkozó Igerészt. 

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 
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. 
Itt van a 21-es vers, amire nemrég utaltam, amikor azt mondta a hallgatóságnak Jézus, hogy 

ma teljesedett be az Írás. Jézustól a hallgatóság azt hallotta, hogy Ő Isten felkentje, és ezt hírül 
vitték. Tehát ők, amikor még Jézus nem volt a kereszten, nem tudtak a megváltásban hinni, mert 
ez csak egy előképként jelent meg az Ószövetségben. Hanem abban árasztották ki a hitüket, hogy 
Isten felkentje és a kenet őket szabaddá teszi.  

Azok az emberek, ahol Jézus járt és tömegeket toboroztak a szolgálatába, ők nem zavarták el 
Jézust. Inkább egybegyűjtötték a betegeket, akik érinteni szerették volna Jézus öltözetét. Akik 
megérintették hittel Jézus köntöse szegélyét, azok meggyógyultak egytől-egyig. Ez egy 
pontkontaktus volt, egy érintési pont, és ebben volt az ő hitük, hogyha megérintik Jézus 
ruhájának szegélyét, akkor meggyógyulnak.  

Mi is kifejleszthetünk ilyen hitet az érintésre. Hogyha kiállunk a gyógyító sorba, akkor a 
kenet belénk árad és munkálkodik, és szabaddá tesz bennünket. Az is egy érintési pont, amikor a 
gyógyító sorba valaki kiáll. Isten érintését adja át a szolgáló, a pásztor, amikor a kezét teszi az 
emberekre.  

Volt olyan hely, ahol Jézus szolgálatát elfogadták, tömegeket toboroztak, hogy hallgassák Őt. 
Míg Názáretben nem fogadták be Őt, sőt haragra gerjedtek, megbotránkoztak. Az ő szívüket a hit 
is betölthette volna, hiszen hallották Jézus tanítását, felolvasását, de mégsem fogadták be.  

A vallásos emberek felháborodnak minden olyan esetben, amikor nem értenek egyet Isten 
Igéjével. Jézus számukra nagyon sok új dolgot mondott. Viszont van egy jó hírem, hogy a Szent 
Szellemmel teljes emberek taníthatók, nyitott a szívük, befogadják az Igét, és szükség esetén ki is 
igazítják magukat.  

Jézusnak közülük el kellett menekülnie. Saját szülővárosából kellett elmennie. Ott miért nem 
gyógyultak meg az emberek? Mert nem fogadták el az üzenetet. Nem hitték el, hogy Jézus a 
gyógyításra kapott kenetet.  

Ezért mondta Jézus 1950-ben Kenneth Haginnek, hogy csak akkor működik ez a kenet, ha 
elmondod az embereknek, hogy te felkent vagy, hogy láttál engem, hogy megérintettelek téged. 
Tehát ezért mondta Jézus Kenneth Haginnek mindezt.  

Szeretném megjegyezni, hogy bármikor szolgálhatunk hittel is, kenet nélkül. Mert 
kézrátétellel úgy is lehet szolgálni, hogy nincs jelen gyógyító kenet. A Márk evangélium végén 
olvashatjuk, a 16. fejezet végén, hogy betegekre teszik kezeiket, és azok meggyógyulnak.  
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Kezdetben Kenneth Hagin is így szolgált kézrátétellel, kenet nélkül, vagy pedig a mai napon 
is, úgy történik a szolgálat a gyülekezetekben, ha nincs működésben ajándék, akkor egyszerűen a 
Márk evangélium 16. fejezete alapján a pásztor a kezét ráteszi azokra, akik ezt kérik.  

Nem működik a gyógyító kenet abban az esetben sem, hogyha valaki úgy áll be a gyógyító 
sorba, hogy azt mondja magában, hogy kipróbálom, hogy ez működik-e nekem? Ez nem hit. Ez 
kételkedés és hitetlenség. Ilyen esetben az ember nem kap semmit Istentől. Úgy kell kiállni a 
gyógyító sorba is, hogy én megkapom a gyógyulásomat. A kenet belém árad, és munkálkodik 
bennem. Halleluja!  

Én is ezt tapasztaltam, hogy az augusztusi imakonferencián ott történt egy fordulat. 
Megszabadultam. Ezt nem csak én érzem, hanem kívülállók is ebben megerősítettek. Egy másik 
dolog, hogy a tünet még ezután fog majd elmenni. Tehát két dolog a betegség és a tünet. De 
fontos ezt külön látni. És a keresztény az nem a láthatókra néz. Szabadnak érzem magam. 
Halleluja! 

 
A gyógyító kenet működik a sípcsontban, a derékban, a has jobb alsó részén a szervekben. 

Ízületekben van gyógyító kenet és a nyak-váll közötti részen. Akit érint, az hittel nyúljon ki, 
vegye el a gyógyító kenetet, és kapaszkodjon bele. Még tegyünk egy megvallást, a gyógyító sor 
előtt: 

Én a gyógyult vagyok Krisztusban, Én a helyreállított vagyok Krisztusban, a Szent Szellem 
ereje által. A kenet bennem van, munkálja a helyreállítást és tökéletessé teszi a testemet. És aki 
elkezdte bennem a munkát, az be is fejezi, nagy gyorsasággal. Mert Isten rendelése hamar lefut, 
és a Szent Szellem, mint zúgó áradat, elsöpri a problémákat, a tüneteket, és szabadulás jön. 
Megvallom, hogy a fejem tetejétől a lábam ujjáig a testem tökéletes, mert azt a Szent Szellem 
felügyeli, és tartja karban folyamatosan, a kenet áradásával. Megvallom, hogy az ellenségnek 
nincs bennem semmije, ezért én szabad vagyok. Ámen. 

Ez azt jelenti, hogy nincs bennem betegség, nincs bennem tünet. Halleluja! Következik a 
gyógyító sor és áldást osztunk a számotokra.  

Jézus nevében, test, megparancsoljuk, hogy engedelmes legyél az Igének, vesd le a hazug 
tüneteket, és öltözd fel magadra a Jézus Krisztusban kapott szent egészségedet. Köszönjük, 
Atyám, a Te hatalmas kegyelmedet. Köszönjük a Te ellátásodat, gondoskodásodat minden 
területen. Köszönjük, Uram, a test tökéletes épségét és működését a Jézus nevében.  

Köszönjük, Atyám, a te gyermeked és a családja felett a megtartó kegyelmedet. Hálát adunk 
az ő életükért a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a Te kegyelmedet.  

Hálát adunk Atyám, hogy az ő szolgálata szabad Pál tövisétől. Köszönjük a növekedést, amit 
előszólítunk a Jézus hatalmas nevében. Köszönjük, Atyám, a te gyermeked és családja életét.  

Hálát adunk, Atyám, a megnyilvánuló kenetért, az áttörésekért, a szabadulásokért. Köszönjük 
az odaszánt szívüket a Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük, Atyám, az áradó kenetet és a 
kenet munkálkodását. Köszönjük Atyám, minden dicsőséget neked adunk a Jézus nevében.  

Kiárasztjuk a kenetet, és a kenet megtöri az igát és kivezeti a hamis tüneteket a testből. Áradj 
kenet, áradj kenet. Köszönjük, Úr Jézus, a kereszten bevégzett munkádat. Köszönjük a 
gyógyulásokat. Tökéletes működést szólunk a testek felett az Úr Jézus szent nevében. Ámen. 

Kezünket tesszük hittel a hozott kelmékre, ruhadarabokra, és kiárasztjuk Isten dicsőséges 
erejét, a dünamiszt. Kiárasztjuk a dinamit erőt a Jézus nevében. Ezt pedig tudjuk az Igéből, hogy 
beárad a szövetekbe, a kelmékbe és így eljut az otthonokba. Amikor a beteg testekhez hittel 
hozzáérintik, a kenet kiárad, és elkezd munkálkodni, a hazug tüneteket, a problémákat, a nem oda 
való dolgokat kivezeti a testből a Jézus nevében. Minden dicsőséget, Uram, neked adunk, 
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mennyen és földön. Áldjuk és magasztaljuk a szent nevedet. Köszönjük, Uram, hogy birtokosai 
lehetünk ennek az erőnek, és továbbadhatjuk, és áldások lehetünk mások számára, a Jézus 
nevében. Ámen. Halleluja! Dicsérjük az Urat.  

A térd alatti részen, ez még mindig a lábszár felső része, ott munkál a kenet erőteljesen. 
Halleluja!  

Egy kis összefoglaló a pesti alkalomról: „A törvény cselekedetei nélkül” – ez volt a tanítás 
címe. Az alkalom elején volt egy baba bemutatás, egy odaszentelés az Úrnak. Ezzel kapcsolatban 
néhány gondolat elhangzott ismét a családdal és a házassággal kapcsolatban.  

Így hangzik: minden áldás alapja a család és a gyülekezet. A gyülekezet alapja pedig a 
házasság, a család, ahol valóban házasságot is kötnek. A férj vezetősége alatt a család 
beilleszkedik a helyi gyülekezetbe, és a pásztor vezetése alatt elkezdenek növekedni, és így meg 
tudják különböztetni a helyest a helytelentől, a jót a rossztól.  

Az Úr a számunkra az Újszövetségbe nem törvényeket szabott, hanem elmondja a 
növekedésnek a mikéntjét. Azaz, a gyülekezethez való csatlakozás adja a növekedést. Tehát 
látjátok, hogy mennyire különbözik az ószövetség és az újszövetség?  

Az ószövetségben törvény volt, és engedelmességet vártak el az embertől, az újszövetségben 
pedig megvan az irány. Az útvonal. Hogy miként lehet előre jutni. Megvan a mikéntje a 
növekedésnek, és rajtunk múlik, hogy ráállunk-e erre a vonalra, vagy csak mellette döcögünk a 
padkán.  

Nem sokan prédikálják a tiszta páli evangéliumot, de a törvényből, vagy a törvény és 
evangélium keverékéből nem lehet hitet nyerni. Az Evangélium úgy fogalmazható meg, hogy út 
Isten erejének a kiárasztására, illetve Isten kegyelmének a kijelentése. Ami a számunkra 
eredményeket szül.  

Pál vallásos rabbinak tanult, és tudjuk az Írásokból, hogy ennek okán ő egy komoly 
keresztényüldöző volt mindaddig, amíg az Úr nem adott neki kijelentést a damaszkuszi úton a 
kegyelemről. A kegyelemből kapott kijelentést. Innentől kezdve az igazságot kezdte hirdetni. 

A vallásos rendszer nem az Evangélium. Sokáig másfajta Evangéliumot tanítottak a Krisztus 
testében is, de sokan igyekeznek manapság váltani. Tehát ráállni a tiszta Evangéliumra, a 
kegyelem Evangéliumára.  

Tegnap hangzott el, hogy Creflo Dollar is egy másfajta Evangéliumot tanított, amilyen 
világosság éppen rendelkezésére állt. De amikor valaki kap egy nagyobb világosságot, akkor az 
után kell mennie, és azt kell hirdetnie. Ő is ezt tette, váltott. Sok nagy szolgáló váltott. Akik nem 
váltottak, azok szárazságban vannak. A Biblia azt írja, hogy aki más Evangéliumot hirdet, az 
kétszeres átok alá kerül. Viszont aki a kegyelem Evangéliumát hirdeti, az a kétszeres áldásra jut.  

A hit-izmainkat szükséges, hogy erősítsük, és folyamatosan tegyük ezt. Mielőtt még 
valamilyen probléma bekövetkezne. El kell mondanom még azt is, hogy nincs teljes hitünk, mert 
különben nem lenne szükség a hit ajándékára. Ami az 1Korinthus 12-ben található, a 9 szellemi 
ajándék között. Ha teljes hitünk lenne, akkor mindent azonnal, egy csettintésre meg tudnánk 
ragadni.  

Vannak, akik attól tartanak, hogy ha a kegyelmet hirdetik a hallgatóság felé, akkor az 
emberek túl nagy szabadságot kapnak. De hozzá kell tenni azt is, hogy a kegyelem Evangéliuma 
nem ad senkinek felhatalmazást a bűn cselekvésére.  

A magyar nyelvben nem sok szóval lehet kifejezni a bűnt, talán még a vétek szóval. De 
igazából én sem szeretem a bűn szót használni, mert az inkább az ószövetségi időkre utal. 
Manapság egy újjászületett keresztény inkább elvéti a lépést. Ez a jobb kifejezés, ezt szeretem 
inkább használni.  
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Creflo Dollar a tévé szolgálatában jelentette ki, és hisszük, hogy az Úrtól vette: a bűn nem 
fogja leállítani Isten erejét és szabadítását senki életében. Mert a bűn prédikátorok pont arra 
sarkítják ki a tanításukat, hogy a bűn ezt tesz, meg azt tesz, meg ezt nem kapod, meg azt nem 
kapod.  

Ami leállítja Isten erejét és munkáját, az a saját cselekedeteink. Ha mi akarjuk az Úrnak 
megmutatni, hogy a mi erőnkből mennyit tudunk, és be akarunk segíteni az Úrnak. Írja az Efézus 
2,8-9, hogy a kegyelmet sem cselekedetek által kaptuk. A régi időkben sokat vitatkoztak ezen a 
különböző felekezetek. A kegyelem azt jelenti, hogy olyant kaptál, amit nem érdemeltél ki.  

A törvény alatt azt kapta az ember, amire rászolgált. A kegyelem alatt mit kap az ember? Ki 
nem érdemelt kegyelmet. Isten nem vonja vissza az erejét, hogyha valaki netán még bűnös életet 
él, még nem igazította meg magát. Azért nem vonja vissza, mert a bűn a kereszten eltöröltetett. 
Minden bűn Jézusra lett terhelve, úgyhogy a bűnvallással fel kell, hogy hagyjanak a 
keresztények.  

Azt mondja az Írás, hogy az ellenünk szóló kézírás fel lett szögezve a fára. Márpedig ez 
megtörtént, akkor miként számíthatnánk be újra a bűnt? Erre adjanak választ, akik a bűnt 
prédikálják.  

Az üdvösség szó a következőt is jelenti: választ adni arra, amit az Úr elvégzett értünk. Választ 
adtunk akkor, amikor az Úr Jézust befogadtuk a szívünkbe. Tudni kell még azt is, hogy a 
kegyelem mellé hitet is kaptunk. Egy időben kaptunk hitet és kegyelmet. A bűn nem képes 
eltörölni a megigazultságot!  

A kis újságunk korábbi számában valahol olvashatjátok.  
Tehát a bűn nem tudja hatástalanítani Jézus vérét, amit értünk elvégzett. Mert Jézus vére 

erősebb. A törvény alatt engedelmességet vártak el a néptől, az Újszövetség pedig azt mondja, 
hogy válj azzá, amivé tétettél Krisztusban. Legyél egy győztes király és királykisasszony. Az 
uralkodásnak van feltétele. Azt mondja a Biblia, hogy akik a kegyelmet bőségben veszik, és 
megragadják a megigazultság ajándékát. Ez a két dolog fontos ahhoz, hogy a krisztusi 
hatalmunkat kellő módon tudjuk gyakorolni, és királyokként tudjunk uralkodni ebben az életben.  

Párhuzamba lehet állítani az önzőséget és a szeretetet. Az önzőség mindig elvesz a másiktól, 
a szeretet pedig mindig felemel, megáld. Mi a Szeretet leszármazottjai vagyunk, mert befogadtuk 
a Szeretetet, aki maga Isten. A kegyelem mit tesz az életünkben? Tanít és megváltoztat. Nem kell 
nekünk kioktatni a másikat, nem kell megmondani, hogy mit tegyen, és mit ne tegyen. Ez az 
Ószövetség volt. Imádkozni kell felette Isten kegyelmét, hogy áradjon a kegyelem felette, és 
működjön az életében.  

A megigazultság pedig azt jelenti, hogy a hit és a szeretet cselekedeteit cselekedjük. És ez a 
bensőnkbe van beírva. Ez a bensőnkbe íratott be. Igazából nem kell kívülről megmondani, hogy 
mit tegyünk, mert fogjuk tudni, hogy az helyes, vagy nem helyes.  

Isten igazságává tétettünk Krisztusban – mondja az Írás. Neked és nekem az a dolgom, hogy 
elfogadjam ezt az ajándékot. Elfogadjam, mint egy ajándékot. Egy rövid megvallást még 
mondjunk el együtt: Én Isten igazsága vagyok Krisztusban. Köszönöm, Úr Jézus, a 
gyógyulásomat, a szabadulásomat, a bővölködésemet, amit Te megszereztél a kereszten. És én ezt 
elfogadom. Ámen. Halleluja!  

Köszönjük a figyelmeteket, a jelenléteteket, jövő héten ismét számítunk rátok.  
Dicsérjük az Urat. Minden dicsőség Istené. Halleluja!  
A dinamit erő birtokosai vagytok!  
 
*A barna színnel jelzett részek más fordításból származnak. 


