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

1/9 — Bor Ferenc — Ságvári tanítások: http://bekevar.x3.hu/sagvar-hang.htm  

A GYÓGYÍTÓ KENET – 7. Gyógyulás a kenet által 
Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

Ságvár, 2014. 10. 13. 
 

Buzdítsd a szomszédodat arra, hogy az Ige kéznél van! Köszöntelek benneteket! Örülünk, 
hogy itt vagytok. Valakiről az Úr nagyon gondoskodik, mert már otthon is mutatta, hogy a bal 
fejrészen – lehet fül probléma is, lehet fejfájás –, gyógyulás van. Hisszük, hogy lesz még több 
ajándék is, ahogy elkezdünk tanítani.  

Befogadó a szívetek a következő rész hallgatására? Folytatjuk a Gyógyító kenet sorozatot, 
a 7. rész következik. A mai tanítás címe: Gyógyulás a kenet által. 

A Lukács evangéliumban kezdjük az igeolvasást. Ismerős az Ige, de nem árt 
föleleveníteni.  

Lukács 4,18. 
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. Ámen. 

Jézus ezt az ószövetségi részt idézte minden alkalommal, amikor elment valamilyen 
vidékre, és a hallgatósággal találkozott. Emlékeztette őket arra, hogy Isten Őt felkente. 
Felkente többféle céllal, többféle szolgálatra, hogy az embereknek szabadulást hozzon, 
amikor szolgál feléjük.  

A betegség egy iga. Az ember lehet szellemi igában és lehet fizikai rabságban. De 
dicsőség Istennek, meg lehet szabadulni az igát összetörő kenet segítségével. Meg lehet 
szabadulni mindezektől. Minél többet tudunk a kenetről, és minél jobban alávetjük magunkat 
a Szent Szellemnek, ez azt fogja eredményezni, hogy annál több ismeretünk les,z és annál 
több megértés birtokába jutunk. Ennek következtében annál hatékonyabbak leszünk a Szellem 
munkájában. 

Fel kell fedeznünk, hogy melyek a biblikus gyógyulás módjai. A múlt héten vettük az első 
részt, az Igébe vetett hitet, ami alapján meg lehet gyógyulni. Ennek a lényege az, hogy az ima 
pillanatában hinnünk kell, hogy megkaptuk, amit kértünk, és utána fog valóságba jönni.  

A másik mód a gyógyító kenet, aminek a közvetítése által is meg lehet gyógyulni. Ebben 
az esetben a gyógyulás elfogadásának fontosságát kell hangsúlyozni. Mert hiába van jelen 
Isten ereje, ha nincs, aki fogadja. Ilyenkor az illető számára a kenet passzív marad. 

Különbözőképpen szolgálnak a felkentek a kenettel. Mégpedig úgy működik ez, ahogy a 
Szent Szellem akarja. Sajnos az a tapasztalat, hogy ha valaki eltér a megszokott irányvonaltól, 
akkor elkezdik őt kritizálni. Még abban az esetben is, ha igei módon jár el. Ugyanis a 
hallgatóságnak nincs kellő rálátása ebben az esetben a kenet működtetésére, és ezért kezdik el 
kritizálni.  

Például ami megszokott nálunk, az a kézrátétel. Amit kevésbé tapasztaltam az, hogy a 
pásztor ráfúj a bárányokra. Ha valaki így kezdene szolgálni, akkor lehet, hogy kritikát kapna. 

Egyszer találkoztam egy különleges esettel. Ez Szántódon történt, amikor Sanders pásztor 
tartott egy alkalmat. Volt ott egy szívbeteg, aki kiállt a gyógyító sorba. A Szent Szellemtől azt 
a vezetést vette az elöljárónk, hogy a mellkasára csapjon oda. Akkorát csapott, hogy mindenki 
felfigyelt rá, mindenkinek elállt a lélegzete, szerintem még az illetőnek is, de meggyógyult, 
úgy emlékszem. Tehát ez a megszokott irányvonaltól, megszokott medertől eltérés.  

Aki nem tudja, hogy a Szent Szellem különböző módokon nyilvánulhat meg, akkor 
előfordulhat az, hogy ezt a fajta szolgálatot elkezdi kritizálni.  

Kenneth Hagint is majdnem kizárták a látomása miatt. Összeült az elöljáróság, és volt 
köztük olyan, aki ismerte Hagin szolgálatát és a védelmére kelt. Egy másik pásztor a Kenneth 
Hagin felett levő kenet miatt háborodott fel, és azt mondta, hogy hívjuk ide most az 
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értekezletre és vonjuk be az igazolványát. Nagyon sokan ismerték őt, akik ott voltak az 
értekezleten és azt mondták, hogy egyetértünk abban, hogy hívjuk ide, de abból a célból 
hívjuk ide, hogy tartson egy ébredési összejövetelt.  

Szükségtelen a szolgálatot hirdetni, reklámozni, mert az Úr Jézus fogja igazolni a 
munkánkat, ha mi helyesen élünk. Ha helyes életvitelt követünk.  

Hagin esetében is ez volt az, ami kimentette őt, mert akik ismerték több éven keresztül, 
vagy több évtizeden keresztül, azok tudták, hogy milyen tiszta és istenfélő életet él és ezzel 
tudták alátámasztani azt, hogy ő igenis Isten felkentje, az Úr Jézus megjelent neki és tanítja őt 
időközönként.  

Ne hátrálj meg a gyógyító kenettel végzett szolgálattól. Volt egy idős pásztor, akivel 
találkozott Kenneth Hagin. A pásztor elmondta, hogy az Úr Jézus őt is ugyanúgy felkente, 
mint Kenneth Hagint. Ugyanúgy kívánta használni, csak a hívő társak lebeszélték őt erről a 
fajta szellemmel teljes szolgálatról. Bátorította Hagint, hogy ő ne adja fel, hanem csak 
haladjon ezen az úton.  

Találkozott egy még korosabb pásztorral, aki John Alexander Dowie szolgálatában kezdte 
a munkásságát, még az 1800-as évek végén. A pünkösdi mozgalom születésénél is 
bábáskodott. De őt is lebeszélték a hívőtársak, a pásztortársak, hogy a kenettel, az erővel 
szolgáljon az emberek felé.  

Egy biztos, ha valaki engedelmeskedik az Úrnak és követi az Ő elhívását, akkor az ördög 
mindenáron keresztbe akar neki tenni. De megéri Istenhez hűségesnek lenni, mert azt mondja 
az Ige, hogy Isten a hűségeseket tudja megáldani. A hűségeseké lesz a jutalom. Ha valamiről 
keveset tudunk, akkor elő kell venni a Bibliát, és tanulmányozni az Igét azon a területen.  

A kenet témája is benne van a Bibliában. A legjobb, ha az Úr Jézus szolgálatát 
tanulmányozzuk, mert akkor több világosságunk lesz a kenettel kapcsolatban. Jézus így 
biztatta Kenneth Hagint egyik esetben: tanulj többet a kenetről! Ahogy ezt a tanácsot 
megfogadta, egyre világosabb és világosabb lett előtte, hogy miként működik a kenet, és 
hogyan lehet szolgálni kenettel az emberek felé.  

Különbséget kell tennünk a között, hogy a Szellem bennünk és a Szent Szellem rajtunk 
van. Az Igénkben azt olvashatjuk, hogy bennetek lakozik. 

1János 2,27. 
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. Van egy fajta kenet, ami bennünk van. Ez minden hívőben benne van, aki 
újjászületett és Szent Szellemmel betöltekezett. De van egy másik fajta kenet, amiről az előbb 
olvastunk a Lukács 4,18-ban. Hogy az Úrnak Szelleme van énrajtam. Nem azt mondja, hogy 
bennem, hanem rajtunk levő kenet. Ez a szolgálati kenet. Ugyanaz a Szellem mindkét esetben, 
de különbözik a kétfajta kenet.  

Azt is fontos tudni, hogy egyedül Isten kenheti fel az embert. Ember embert nem képes 
felkenni. Maximum eljátsszák. Egyik pásztor jó egy évtizeddel ezelőtt nagy lendülettel elment 
egy településre, ahol elkezdte a szolgálatát. Sajnos nem sokáig tartott, mert a vallás 
berekesztette.  

Egy beszélgetésbe elegyedett a pappal, aki megkérdezte, hogy magát ki kente fel? Az volt 
a válasza, hogy bizonyára az, aki önt is fölkente. Ez nem más, mint Isten. Isten végzi a 
munkát Jézus Krisztuson keresztül, aki a gyülekezeti Test Feje, mi pedig a gyülekezeti test 
tagjai vagyunk. Az Úr Jézus jobb kezei igazából.  

A felkenetés célja: Egy bizonyos hivatal betöltése, az illető az isteni elhívásában meg 
tudjon állni, illetve ezek által Isten terve megvalósuljon.  

Azt is tanulmányoztuk már, hogy a gyógyító kenet valósága érzékelhető. Ugyanígy 
érzékelhető az igehirdetésre kapott kenet is. A tanításra adott kenet a következőt eredményezi:  
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Szellemmel teljes és Isten Igéjével átitatott szavak hagyják el a prédikátor száját. A 
hallgatóság érzékeli ezt a kenetet. Behúznak a relék, azt hiszik, hogy álmosak, de nem. A 
hallgatóság érzékeli ezt a kenetet, mert a szavak a Szellem erejét hordozzák.  

Valamennyi újjászületett hívőnek megvan az alapkenete. De más a szolgálat céljára adott 
kenet. Tehát az alapkenet bennünk van, a szolgálat céljára adott kenet pedig rajtunk van, mint 
egy köpönyeg. Vehetjük példának Illést és Elizeust is. A szolgálati kenet automatikusan jön 
az elhívással.  

Gondoljatok egy katonára. Ha valakit tengerésznek küldenek, akkor a vízi járműhöz és a 
tengeri harchoz szükséges dolgokkal látják el. Ha valakit gyalogosnak hívnak el, kap egy 
hátizsákot. Egy jó nagyot, aztán cipelheti. Ha valakit lövésznek, akkor a megfelelő 
lőfegyverekkel látják el. Amilyen osztagba kerül, olyan felszereltséget kap.  

Istennél is ugyanígy van. Amilyen az elhívás, olyan lesz a felszereltség.  
De a gyógyító kenet más. A gyógyító kenet az elkülönül a szolgálati kenettől. Kenneth 

Haginnak azt mondta az Úr, hogy már a születése előtt elhívta őt és felkente. Még akkor, 
amikor az édesanyja a szíve alatt hordozta. Egy különleges gyógyító kenettel kente fel őt. 

Először furcsa volt, amikor azt hallottam, hogy két-három éves gyermek – aki egyébként 
egy pásztor gyermeke egy gyülekezetben –, imádkozik a betegekért. Most értem meg, a 
tanítás során, hogy vannak olyan esetek, hogy még magzat korban megkapja az elhívást és a 
felkenetését. Ha emlékeztek rá, akkor a pesti tanításban is hallhattátok azt, hogy már a babák 
is kapnak szolgálati elhívást.  

Amíg Kenneth Hagin nem szerzett arról tudomást, hogy Isten elhívottja és felkentje, addig 
kézrátétellel szolgált a hívők felé az Igébe vetett hite által. Aki elfogadja egy szolgáló 
felkenetését, aki hiszi, hogy az illető Isten felkentje, ott az erő kiáramlik. Ez az erő értünk 
működik. Természetesen hit által. A hit hozza működésbe a kenetet.  

Más dolgok viszont gátolják a kenet működését, áramlását. Úgy, ahogy az elektromos 
áramot bizonyos anyagok vezetik, más anyagok pedig nem vezetik. Nekünk hívőknek 
válaszolnunk kell a kenetre, hogy hasznát vehessük Isten erejének. Az elveszetteknek is 
válaszolni kell a Szent Szellem hívására. Ha az elveszett válaszol a Szent Szellem hívására, 
akkor az Atya képes őt magához vonzani. Ha elveszettekért imádkozunk, ezt az Igét 
használhatjuk, megvallhatjuk felettük.  

János 6,44. 
44. Senki sem jöhet énhozzám, hanemha az Atya vonzza azt, aki elküldött engem; én 

pedig feltámasztom azt az utolsó napon. Ámen. 
Létezik egy szent vonzás, és erre a vonzásra az illetőnek igen választ kellene adni. Az 

embernek válaszolnia kell a kenetre, mert ha nem reagál, akkor a számára a kenet hatástalan. 
Nem működik. Olvassuk a Bibliában, hogy Pál keze által csodák történtek. Mégpedig abból 
az okból, hogy ő különleges felkenetést kapott Istentől.  

Tudjuk, hogy a test feje Jézus. Neki van meg a joga, hogy embereket szolgálatra kijelöljön 
és kenetet adjon a szolgálathoz, azaz felkenje őket. Miután Jézust Isten a Jordán folyóban 
felkente, ezt követően mi történt? Először a tizenkettőt, majd a hetvenet ruházta fel erővel és 
hatalommal. Az Úr Jézus ma is végzi ezt a szolgálatát, hogy a gyülekezeti korban, a mai 
napon is nevez ki embereket szolgálatra.  

Zsidó 2,4. 
4. Velük együtt tett bizonyságot arról az Isten, jelekkel meg csodákkal, sokféle 

erőmegnyilvánulással, és a Szent Szellem ajándékainak szétosztásával az Ő akarata 
szerint. Ámen. 

Az ajándék szóra fókuszálnék, ami a görögben több jelentéssel is bír. Jelenti azt, hogy 
csodás képesség és adottság. Az adottság nem is egy saját képességünk, hanem fentről kapott 
adottság. Jézus az Ő akarata szerint osztogatja az ajándékokat, mert Jézus a gyülekezeti Test 
feje. Jézus a különleges kenetet egyházfői méltóságában adja és osztogatja. Így kapta Kenneth 
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Hagin is a különleges kenetet. A Szent Szellem ereje áramlik. Ez hasonlítható az elektromos 
áramhoz, hasonlítható a vízhez. A Biblia folyamról beszél.  

János 7,38. 
38. Aki hisz énbennem, amint az Írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak 

belsejéből. Ámen. 
Nemcsak egy patakocska, hanem egy folyam. A földrajzban – ha emlékeztek még rá – 

tanultuk, hogy van ér, patak, folyó, folyam. Minél nagyobb a vízhozama, úgy változik a neve 
is. Itt a Biblia folyamról beszél. Nagy mennyiségű erőkiáradást takar a folyam.  

Még egyszer leszögezzük, hogy a felkenetés Istentől van. De a közölhető kenet átfolyhat a 
felkentből más emberbe is. A felkent gyakran erőt ruház át. Ez történt Illés és Elizeus 
esetében. Ez történt, amikor Jézus a 12-t, majd a 70-et felruházta erővel és hatalommal.  

Van még egy példánk Mózes és Józsué kapcsán, amikor Mózesnek letelt az ideje. Akkor ő 
az utódjáért, Józsuéért kézrátétellel imádkozott, és Isten ereje és bölcsessége került, szállt át 
Józsuéra. Hogy ugyanúgy tudja vezetni a népet, mint Mózes, hogy ugyanazzal a bölcsességgel 
rendelkezzen. Az 5Mózes 34,9-ben megtaláljátok.  

Jézus elsősorban gyógyító kenettel szolgált. Hogy az emberek gyógyulást nyerjenek és 
kiűzze a gonosz szellemeket belőlük. Mivel Jézusnak ilyen kenete volt, természetes, hogy a 
tanítványokat is ezzel a felszereltséggel küldte ki szolgálatra. Megvizsgáljuk a hit és az erő 
egyensúlyát. 

Márk 9,38-39. 
38. János pedig felele néki, mondván: Mester, látánk valakit, aki a Te neveddel 

ördögöket űz, aki nem követ minket; és eltiltottuk őt, mivelhogy nem követ minket.  
39. Jézus pedig monda: Ne tiltsátok el őt; mert senki sincs, aki csodát tesz az én 

nevemben és mindjárt gonoszul szólhatna felőlem.  Ámen. 
A tanítványok találkoztak valakivel, aki szintén szolgált az emberek felé, de nem tartozott 

az ő csoportjukba. Ez az ember nem volt felkenve, de hittel űzte ki az ördögöket a problémás 
emberekből. Bizonnyal valahol látta Jézus szolgálatát, és ezt követően egyszerűen hit ébredt a 
szívében arra, hogy Jézus nevében az ördögöket ki tudja űzni az emberekből. Ez a történet 
erről szól. A tanítványoknak Jézus azt mondta, hogy hagyjátok csak őt szolgálni, ha Jézus 
nevét használja.  

Az ördögök kiűzése kapcsán egy picit tekintsünk a varázslók és a boszorkányok erejének 
a lerontására. Régi történet, de megállja a helyét ma is. Dél-Afrikába nagyon sok hittérítő 
ment az 1800-as évek végén, az 1900-as évek elején. Ezek a hittérítők nem bírtak el a 
varázslók varázserejével. Így John G. Lake-t hívták el, aki egy neves evangélista volt. Azt 
kérdezte meg az ottani misszionáriusoktól, hogy miért nem űzitek ki belőlük az ördögöt? Mit 
válaszoltak erre? Ó, hát nagyon nagy hatalmuk van! John G. Lake azt válaszolta erre, hogy 
nincs nagyobb hatalmuk, mert a Nagyobb van bennünk. Tehát rögtön Igével válaszolt. 
Rámutatott az Igére.  

1János 4,4. 
4. Ti az Istentől vagytok fiacskáim, és legyőztétek azokat; mert nagyobb Ő, aki 

bennetek van, mint az, aki e világban van. Ámen.  
Aki újjászületett, betöltekezett Szent Szellemmel, az ő bensőjében ott lakik a nagyobb. 

Ami mindennél nagyobb. A görög azt a szót is használja erre, hogy hatalmasabb. Ez talán 
még jobban kifejezi a nagyságrendet.  

John G. Lake elfogadta az okkultista rendezvényekre is a meghívást egy feltétellel: hogy 
kapjon két órát, amikor ő szólhat Isten erejéről. Azt mondta nekik, hogy ti egy elképesztő 
szellemi erővel rendelkeztek, és ez igaz is. De tudtok-e nálam nagyobb csodát cselekedni?  

John G. Lake nagyon bátor volt. A bátorsága a hitén alapult, mert tudta, hogy a Nagyobb 
lakik benne. Lehet, hogy találkoztatok már ti is azzal a cikkel az Elixír újságban, hogy Jim 
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Sanders körülbelül húsz évvel ezelőtt elment valamilyen ezoterikus összejövetelre, de ő is 
ugyanabból a célból ment, hogy az Igét hirdesse.  

Nem azért ment, hogy a korpa közé keveredjen, hanem azért, hogy elvigye a világosságot 
a számukra. Aki ezt nem jó szemüveggel nézi, könnyen megítélheti, holott nincs ebben semmi 
rossz dolog. Hitte az Igét és hirdette. Még én is írtam az Elixír újságba valamikor, de az Úrról.  

Történt egy esetben, hogy John G. Lake a következőkről értesült. Hogy egy varázsló egy 
másik törzsfőnököt meg fog átkozni, aki meg fog halni. Ez a bozótlakók területén történt. 
Fogta magát John G. Lake, lóra pattant, és kétnapi lovaglás után elért ahhoz a törzsfőnökhöz, 
akiről szó volt. Időben odaért. Éppen vasárnapi nap volt, és az ottani törzsfőnökök vasárnapi 
programja mindig az volt, hogy kimentek a mezőre megszámolni a marháikat.  

Most is ugyanúgy történt, hogy ez a törzsfőnök és John G. Lake kilovagoltak, és elkezdte 
számolni a jószágokat. Egyszer csak a törzsfőnök egy hatalmas forróságot érzett, lefordult a 
lováról, mert az a varázsló azt mondta, hogy el fogom égetni ezt az embert. A varázslat 
elkezdett működni több száz mérfölddel arrébb.  

John G. Lake csak azért ment el, mert kíváncsi volt arra és látni akarta, hogy sok 
mérfölddel arrébb levő varázslónak milyen ereje van? Hat-e az átok ilyen távolságra? 
Gyakorlatilag egy agyvérzéshez hasonló tünet jelentkezett a törzsfőnöknél, de John G. Lake 
azonnal a sarkára állt, és Jézus nevében megtörte azt az átkot.  

A gonosz erők, akik kiváltották ezt a tünetet, illetve ezt a forróságot, elhagyták őt és 
helyreállt a törzsfőnök egészsége. John G. Lake-nek is volt kenete. Ebben az esetben mégsem 
a kenettel űzte ki a gonosz szellemeket, hanem Jézus nevével az igei hit alapján. Meglátjuk, 
hogy Jézusnak milyen hatalmas név adatott. 

Filippi 2,10. 
10. Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt 

valóké. Ámen. 
Mind három világban engedelmeskedniük kell a lényeknek. A mennyben, a földön, és a 

föld alatt. Az angyaloknak, az embereknek és a sötét erőknek is, egyaránt. Smith 
Wigglesworth is egy neves szolgáló. Szolgált kenettel és szolgált az Igébe vetett hittel is az 
emberek felé. 

Egyik esetben egy házaspár ment hozzá és kérték a segítségét, mert a lányuk eszét 
vesztette. Elment hozzájuk, felvezették Isten szolgálóját az ajtó elé, ott az apuka az ajtót 
belökte, és magára hagyta.  

A következő látvány tárult az ő szeme elé: ezt a nagyon csinos lányt öt férfi fogja le. 
Legalábbis próbálta lefogni, mert ez a lány lerázta magáról az öt férfit, ugyanis a megszállott 
embereknél megnyilvánulhat egy természetfeletti erő. Ebben az esetben is ez történt.  

Villogó szemekkel azt mondta John G. Lake-nek, hogy te nem tudsz engem kiűzni! Mit 
csináljunk most? Megvolt a lélekjelenléte, és a következőt válaszolta: én nem tudlak kiűzni, 
de Jézus ki tud űzni. Jézus nevében gyere ki belőle!  

És mivel maximálisan hitt a Jézus nevében levő hatalomban, ezért működött is nála. 37 
ördög hagyta el a lányt, és mindegyik megnevezte magát. Miután megtisztult, az értelme 
teljesen helyreállt. Megkérdezték, hogyan csinálta ezt? Hát úgy, hogy a Nagyobb bennem 
van. Annak a tudatában tettem, hogy a Nagyobb bennem él. Csupán hit kérdése, és nem kenet 
kérdése.  

A hit és a kenet közötti különbség: hittel bármikor dolgozhatunk, mert az Ige mindig a 
rendelkezésünkre áll. A kenettel csak időlegesen dolgozhatunk, amikor a kenet egy adott 
alkalommal, egy adott összejövetelnél leszáll. Az Ige mindig kéznél van, és mindig működik. 
Az Ige a legjobb fegyver.  

A hit épp olyan fontos, mint a kenet és ugyanazt az eredményt lehet elérni mindkettővel. 
Nem szabad, hogy egy szolgálat csupán a kenetre és az ajándékokra épüljön. Mert ha a kenet 
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elszáll, akkor szolgálatképtelenné válik az illető. Mindig az Igére kell alapozódnia egy 
szolgálatnak.  

Maga Hagin is azt mondta, amikor egy pásztorértekezleten volt, hogy azok a szolgálók, 
akik csak a kenetre és az ajándékokra építik a szolgálatukat, egyszer csak el fognak tűnni. De 
én megmaradok, mert az én szolgálatom az Igére épül. A hallgatóságot pedig a hitre tanítom. 
Ha nincs kenet valami oknál fogva, akkor az Ige még mindig megvan, és az Ige működik, ha 
működtetik.  

A kenet és az ajándék – a szellemi ajándék – Krisztus Testének egy hatalmas áldás. Ezek a 
hívők javát szolgálják. Már szóltunk arról, hogy a szolgálóknak is a hitük által kell 
meggyógyulni. Mert az ajándék – ami működik az életükben és a szolgálatukban – arra való, 
hogy akik felé szolgálnak, azoknak hozzon áldást.  

Ha a kenet felszáll, akkor a szolgálat erőtlen lesz. Meg kell tartani a hit és az erő közötti 
egyensúlyt. Épp úgy kell építeni az Igére, mint a kenetre, és mindegyiket lehet használni adott 
esetben. Nem célszerű csak az egyikre vagy csak a másikra építeni, hanem meg kell tartani az 
egyensúlyt. A közmondás is azt mondja, hogy a legjobb az arany középút.  

Hisszük, hogy áldás volt a számotokra a mai üzenet. A lényeg az, hogy bármikor 
dolgozhatunk a hittel. A kenettel meg csak akkor, amikor jelen van. Halleluja. Dicsérjük az 
Urat.  

 
Az Evangélium alapján a visszapillantó tükröket szereld le, mert aki az eke szarvára veti a 

kezét, az ne tekintsen vissza. Mert soha nem tudja elvégezni a munkát, ha mindig a múlttal 
foglalkozik, hogy mi történt a múltban, mit csináltak velem, hogyan bántottak meg és hogyan 
sértettek meg. Halleluja!  

Ha vannak ügyeitek, akkor azt mindig köthetitek szent időzítéshez és az Úr terveihez. Ha 
nem tudjátok az útirányt, akkor kérjetek Istentől útjelzőket és útmutató oszlopokat. Ez is 
benne van az Igében. A szent időzítés is tehát Isten terve. Ez a legjobb a számunkra. 

Megáldjuk az új képviselőtestületeket, hogy Isten bölcsességével tudják a munkájukat 
végezni az előttük álló öt év során, és gyümölcsöző munkát végezzenek, mert ha az emberek 
kritizálják őket, akkor annál rosszabban teljesítenek. Mert a szavak magok, és rossz irányba 
halad a dolog, rossz irányba halad a munka.  

Varga Istvánnak nagyon tetszett ez a márkaszerviz kifejezés. Több évvel ezelőtt a ságvári 
újságunkban megjelent ez a kis cikk, hogy márkaszerviz. Ez megtalálható még az interneten, 
vissza lehet keresni.  

A nagyon modern, a nagyon márkás autókat nem az egyszerű falusi javítóműhelybe 
viszik, vagy a garázsokba, hanem mindegyiknek megvan a márkaszervize. Az egyik 
márkának is, a másik márkának is, és oda viszik el időszakos kontrollra, vagy éppenséggel, ha 
nagyobb beavatkozásra van szükség, akkor javításra.  

Ugyanis ezek a szakemberek elmennek a gyárba, ott bizonyos időt töltenek és alaposan 
megismerik annak a típusnak a csínját-bínját, hibáit, így könnyebben tudnak segítséget 
nyújtani. Ahol összerakják az autót, oda elmennek felkészülni. Ezzel a tudásukkal segítenek 
az autótulajdonosoknak.  

Az a kérdés merül fel, hogy az embert ki állította össze? A Biblia szerint tudjuk, hogy 
Isten állította össze az embert. Akkor ki ismeri legjobban az emberi test működését? A 
Mindenható, a Teremtő! Tehát a hívő ember márkaszervize Dr. Názáretinél van, aki az Úr 
Jézus Krisztus. Mert az Ige azt mondja, hogy az Ő sebeivel gyógyulánk meg.  

Akkor kezdjünk imádkozni. Drága mennyei Atyám, az Úr Jézus Krisztus szent nevében 
köszönjük Neked, hogy a korábbi imánkat a fohász pillanatában meghallgattad, 
megválaszoltad és a válaszok úton vannak. És mi a hitünkkel kinyúlunk, megragadjuk azokat, 
és a valóságba hozzuk. A Jézus nevében. Kiküldjük a szolgáló angyalokat, hogy legyenek a 
segítségünkre, hogy az imaválaszok nagy gyorsasággal megérkezzenek a Jézus nevében. 
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Megkötjük a sötétség minden erejét, ami akadályozná a válaszok valóságba jövetelét, a 
Jézus Krisztus szent nevében. Tied minden dicsőség, Atyám, az Úr Jézus Krisztus nevében. 

Atyám, Jézus nevében eléd hozzuk az új képviselőtestületeket az országban. Megáldjuk 
őket Isten bölcsességével, tisztánlátással, hogy az elkövetkezendő öt évben gyümölcsöző 
munkát tudjanak végezni a lakóhelyük számára. Megkötjük a sötétség minden erejét felettük, 
és kiküldjük a szolgáló angyalokat, kiárasztjuk a Szent Szellem erejét, hogy legyen a 
segítségükre minden munkában, ami építő jellegű, a Jézus nevében.  

Atyám, Jézus nevében minden imakérésünket a Te szent időzítésedhez kötjük és a szent 
terveidhez, mert ez a legjobb a számunkra. Útjelzőket, útmutató oszlopokat rendelünk ki a 
szentek mellé, a gyülekezet minden tagja mellé a Jézus nevében, hogy tudjuk mindannyian, 
hogy mikor és merre kell haladnunk. Jézus nevében. Ámen. Halleluja!  

A Facebook oldalamon megosztottam egy kis történetet a pohár vízről. A lényege az, 
hogy nemcsak a stresszre és a bánatra lehet az ott leírtakat hasznosítani, hanem a mélységes 
gyásztól kezdve minden negatív teherre.  

A történet arról szól, hogyha tartasz egy pohár vizet, az milyen nehéz? Nem a súlyát 
kérdeztem, hanem milyen nehéz! Minél tovább tartod, annál nehezebbnek érzed. Minél 
tovább cipelsz egy problémát, egy lelki terhet, egy bánatot, egy sértődést, bármit, ami negatív, 
az annál nehezebbé válik, és ráadásul ajtót nyit az ellenségnek. Megnyitja az ajtót, és bejön az 
ellenség és munkálkodik.  

A szöveg végén egy felkiáltó mondat van, hogy tedd le a pohár vizet! Tedd le azt, ami 
nyomaszt, ami teher! Mert a Biblia egyértelműen mondja, hogy mindent az Úrra vessünk. 
Mindent. A minden az minden.  A legkisebbtől a legnagyobbig. És ha az Úrra vetettük, akkor 
ne vegyük vissza. Az emberek hajlamosak arra, hogy utána visszaveszik az Úrtól és tovább 
cipelik a terhet. Nincs szükség erre. Le kell tenni egyszer és mindenkorra.  

Hallom más pásztoroktól is, hogy több éve a családból eltávozott szeretteik miatt még 
mindig mély gyászban vannak emberek. De olyan mélyben, hogy letaglózza őket. 
Természetesen ha a szeretteink közül valaki eltávozik, az hiányzik. Ez egyértelmű. 
Megemlékezünk róla, ez is rendben van. De azt a bizonyos mérleget megint csak 
egyensúlyban kell tartani. Nem szabad átesni a ló másik oldalára, mert az egész élete felbillen 
az illetőnek. 

Ismerek itt a közeli városban egy családot. Rányomja a bélyegét még a gyermekre is. 
Valahol először ezt meg kell érteni, hogy ez a pohár víz miről szól, és azt a terhet le kell tenni. 
A múlt héten hallhattátok azt, hogy ha a keresztények tudnák, hogy odafönt mennyivel jobb, 
és mennyivel jobb körülmények között vannak a hozzátartozóink, akkor nem bánkódnának. 
Mert ők már arany utcákon járnak.  

Ha szeretnétek tudni, milyen a menny, akkor a Jesse-nek a beszámolóját vegyétek elő, 
nézzétek meg, hallgassátok meg. Megvan lemezen, [DVD] az interneten is fönt van, hozzá 
lehet férni. Nagyon világosan elmondja, hogy milyen csodás a menny. Halleluja!  

A kezünket fogjuk rátok tenni. Előtte egy közös megvallást mondunk: Dicsőséget kiáltok, 
Atyám, a testem helyreállításáért. Hálát adok neked, hogy bőséggel szolgáltatod a krisztusi 
életet a számomra, amely felülír minden rendellenességet. A kenet bennem van, elvégezte a 
munkát, így a testem tökéletessé válik, a tünet csak egy füst, amely Jézus nevére engedelmesen 
elszáll. Én a gyógyult vagyok Krisztusban. Most! Én a helyreállított vagyok a Szent Szellem 
ereje által. Most! Halleluja!   

A pesti összefoglaló következik. Az Úr napja – című tanítás volt hallható október 5-én. 
Egy biztos, hogy a félelem rabságban tart. De dicsőség Istennek, a Szellem ereje képes ezt 
megtörni. Ezt a fogságot megtöri. Aki megtanul figyelni a Szellemre és a Szellem szavára 
cselekedni, az a hívő nagy hitben van.  

Lehet, hogy hallottátok már a tanításban azt, hogy Ádám bűnbeesésével jött be a bűn a 
világba. De a bűn keletkezése az Írás szerint nem akkor történt, mert az mondja az Ige, hogy a 
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bűn az ördög kezdetétől van. Egy angyalban találtatott a bűn. Viszont Jézus eljött mindezt 
lerontani. Jézus elfoglalta a helyünket. Egy helycsere történt. Ahova nekünk kellett volna 
menni, oda ment Jézus.  

Én hallottam már anyukát úgy sóhajtozni, amikor a gyermeke beteg, hogy: ha tudnám, 
akkor én ezt átvállalnám helyette. Persze ez így fizikai szinten nem lehetséges, de az Írások 
szerint tudjuk, hogy Jézus helyettünk és értünk ment arra a helyre, ahova nekünk kellett volna 
menni.  

Megtörtént az engesztelés áldozata és Isten így kiengesztelődött a világgal. Aki bekerül a 
kegyelem evangéliumába, az szabaddá válik, mert a világosság őt szabaddá teszi. Be van írva 
az Élet könyvébe, és belépése van az új Jeruzsálembe. A jutalom azoké, akik elváltoznak az 
Igéhez. Akik győzedelmeskednek.  

Hiszünk természetesen az anyagi gyarapodásban is, nemcsak a gyógyulásban, de Krisztus 
Testében még nem mindenki kész fogadni a nagyobb mértékű áldást. Nem mindenki tudja 
ugyanis kezelni a pénzt. Tanításban hallhattátok, hogy valaki kapott valamilyen formában 600 
millió forintot, és utána nem járt gyülekezetbe, mert elvitte a világ, kisiklott.  

Istennek célja volt, hogy megalapítsa Izraelt és ez szövetség által jött létre. Sajnos Izrael 
népe nem tartotta meg a törvényt, a szombat évet sem, meg a jubileumi évet sem. A szombat 
év egy hétéves időciklus, amit neveznek Smitának is. Hét darab hét éves időciklus ad ki 49 
évet, az ötvenedik év pedig a jubileumi év.  

A jubileumi évben mindennek helyre kellett állnia. Az adósságokat el kellett engedni, a 
földeknek, jószágoknak vissza kellett kerülni az eredeti gazdájához, a rabszolgát szabaddá 
kellett tenni. Mivel ezt a törvényt nem tartották meg, ezért Izrael népére 490 év ítélet 
szabatott. Ezt az ítéletet Jézus születése kettévágta, így ebből az ítéletből még vissza van hét 
év. Amit úgy ismerünk a Bibliában, hogy a megpróbáltatás hét éve – ami még vissza van. 

A tetrád sorozat, ami a vérholdak sorozatát jelenti, Izrael számára jel, az újjászületett 
hívők számára pedig egy figyelmeztető ébresztő, hogy valami következik.  

Ha a földön kiszabnak egy ítéletet, azt az emberrel le is töltetik. Legyen az pénzbírság 
vagy szabadságvesztés. Ugyanígy van ez Istennél is. Ha egy ítélet ki van szabva, azt le kell 
tölteni.  

Tehát a 490 év ítéletnek előbb-utóbb le kell telnie. Ezt követően felkenetik a szentek 
Szentje és következik az ezer éves Millenniumi időszak, amikor ezer éven keresztül a sötétség 
minden ereje meg lesz kötve, és csak jóság és csak szeretet lesz a földön. Ez a hét éves 
megpróbáltatás után fog jönni majd. A hét éves megpróbáltatás nem a gyülekezeti Testre 
vonatkozik. Ugyanis a gyülekezeti korszak véget ér az elragadtatással.  

Nézzünk különbséget az igazak és a választottak között. Az igazak elragadtatnak, és 
Jézussal a felhőkön találkozunk. Tehát Jézus lába nem érinti ekkor a földet. Az elragadtatás 
szóra a görögben van egy olyan meghatározás, hogy kirántja a helyéről. A görög így adja 
vissza szó szerint.  

Még iskolás koromban kísérleteztünk mágnessel, az történik, mint amikor a 
varródobozhoz, a tűkhöz a mágnes közelített, és magához rántja a gombostűt meg az összes 
fém tárgyat.  

A választottak a zsidók. Ők itt maradnak a hét év alatt is.  
Röviden nézzük meg, hogy mi történik a hét év első felében és a második felében. Az első 

három és fél évben a 144 ezer zsidó evangélista a földön fog szolgálni és hirdetik az 
üdvösséget. Szent oltalom alatt lesznek.  

Mi ez idő alatt az Úrnál leszünk, és átvesszük a jutalmainkat. Tehát ekkor történik az ítélet 
kihirdetés, hogy a munkája alapján ki mit érdemel. A hét év második felében itt a földön nagy 
nyomorúság lesz, mert a félidőben az Antikrisztus hozzáállása megváltozik. Addig a békesség 
embereként jelenik meg, utána pedig a gonoszság emberévé változik. Mi ebben az időben a 
Bárány menyegzői vacsoráján leszünk fent.  
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És talán úgy értik meg az emberek a legegyszerűbben, hogyha megkérdezed, hogy te jó 
dolognak tartod azt, hogy Noé idejében ő készített egy hajót, és az igazak a bárka által 
megmenekültek? Valószínű, hogy azt a választ fogod kapni, hogy igen. Most akkor ennek a 
mintájára van az elragadtatás. Ma már akkora bárkát nem lehet építeni, mert annyi igaz ember 
van, hogy ezt nem lehetne bárkával megoldani. Istennek van egy hatalmas terve, hogy 
megtörténik az elragadtatás. Az Úrral együtt leszünk a hét év alatt, amíg itt a földön 
nyomorúság lesz. Utána visszajövünk vele.  

A lépések úgy történnek nagyvonalakban, hogy a Messiás halála után következett a 2000 
év gyülekezeti időkorszak, majd ezt követően lép színre az Antikrisztus. Amikor letelik a hét 
év ítélet, a hét év megpróbáltatás, akkor a hét év végén mi visszajövünk az Úrral – írja a 
Biblia. De hogy tudunk visszajönni, hogyha nem mentünk fel vele? Egyértelmű, hogy először 
el kell ragadtatnunk és csak utána tudunk visszajönni.  

Azt is nagyon fontos tudni, hogy amikor valaki a földön újjászületik, akkor a mennyben 
elkészítik a helyét.  

Mélyedj bele az Igébe, mert az Ige megtisztít és visszatükröződik rajtad a világosság.  
A vasárnapi tanításban az elöljárónk egy mérleget mutatott, és a mérleg által magyarázta 

el a szellem, lélek, test helyzetét. Az egyik serpenyőben van a tiszta szellemünk, amit a szent 
vér megtisztított. A másik serpenyőben van a fizikai testünk, néha az ó emberünk is 
jelentkezik, és középen áll a lélek. Az dönti el a dolgok kimenetelét, hogy a lélek melyik 
oldalra áll. Ha a szellemünk oldalára, akkor helyesen cselekszik az ember. Ha pedig a hústest 
oldalára, akkor testi keresztényként él.  

Egy fontos megállapítás és meghatározás: annak a visszatükröződése leszünk, amire 
fókuszálunk. Ismeritek a kis Bence énekét. Belebújt a kemencébe, mit tükröz vissza utána? A 
kormot, hogy csupa fekete. Azok a hívők, akik elfecsérlik az idejüket és nem növekednek itt a 
földön, jutalmakat vesztenek. Ez a veszteség egy örök veszteség a számukra.  

Ismét említem, hogy rangfokozatok vannak a mennyben, és jól tesszük, ha mindent 
megteszünk annak érdekében, hogy itt a földön mind többet tudjunk növekedni szellemben. 
Azaz igei ismeretben.  

Te Isten világosságává tétettél, és fel lettél állítva a hegy tetejére. A gyertyát sem azért 
gyújtják, hogy elrejtsék a véka alá. Azért gyújtják meg a gyertyát, hogy világosságot adjon. 
Nekünk pedig az Evangélium fényét kell kiragyognunk a világ felé. Ha valaki belelátna a 
szellemvilágba, akkor látná azt, hogy belőlünk fénysugarak jönnek ki.  

Ezt az emberek néha érzékelik a világban. Nem véletlenül tőled kérdezik meg, hogy hány 
óra és melyik utcát hol találják. Isten áldásai hozzánk tartoznak, és Ő szeretné, ha ezekből az 
áldásokból mind többet birtokolnánk. Ő annyira képes bennünket megáldani, amennyire mi 
ezt lehetővé tesszük. Ámen.  

Ennyi volt a mai tanítás, köszönjük a figyelmeteket, az éhes szíveteket. Halleluja! Áradj a 
kenet folyamával! 

 
 
*A barna színnel jelzett részek más fordításból származnak. 


