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A GYÓGYÍTÓ KENET – 8. Az erősebb kenet 

Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

Ságvár, 2014. 10. 20. 
 

Köszöntsd nagy szeretettel a szomszédodat a következő üzenettel: légy cselekvő szeretet! 
Halleluja! Dicsérjük az Urat.  

Szeretettel köszöntünk benneteket.  
Elsőként említeném, hogy megjött a kártyanaptár. Vigyetek belőle, mert van bőséggel. 

Van mit vinni és van mit szétosztani. Ezen túlmenően – amiről a múlt héten beszéltünk –, az 
úgynevezett temetős plakátból is van itt mindenszentekre. Ennek az a lényege, mint az eddigi 
években is, hogy a temetőkben különböző helyeken, akár fára is fel lehet tenni. Mert ilyen 
ünnep kapcsán az emberek szíve nyitottabb és könnyebben megállnak, mi pedig adjuk meg a 
lehetőséget… a plakát tetejére rá van írva nagybetűvel, hogy ne tépd le, mert Isten munkáját 
akadályozod. Ez tavaly bejött.  

Egy nagyon erőteljes, kenetteljes pásztorkonferencián vettünk részt szombaton.   
Folytathatjuk a gyógyító kenet sorozatot? 8. rész következik. A mai tanítás címe: Az 

erősebb gyógyító kenet 
Isten az Ő mérhetetlen erejéből nekünk mértékkel ad erőt. Tudnunk kell azt, hogy a kenet 

nem nyilvánul meg folyamatosan, mert a fizikai testünket ez felemésztené. Kenneth Hagin 
gyakran tapasztalta Isten erejét. Volt, amikor olyan hatalmas erővel tört rá, hogy szinte 
rázkódott Isten ereje alatt.  

Amikor a kenet alatt vagyunk, akkor gyakorlatilag a nem látható szellemi birodalomban 
járunk. Minél nagyobb a kenet, annál messzebb hatolunk be a szellemi világba. Ennél fogva 
képesek vagyunk sokkal nagyobb eredményeket elérni. Minél mélyebben megyünk be a 
szellemi világba, az eredmények is annál nagyobbak. A kenet nem más, mint Isten ereje. A 
kenet egy erő.  

A fizikai testünk nem bírja hosszú ideig Isten ereje alatt. Ezért igyekeznek a szolgálók az 
istentisztelet végén elmenni, mert annyira átitatódnak kenettel, hogy igyekeznek hazamenni és 
a ruhájukat levetni, mert a ruhájuk is tele van kenettel. Ezt hallhattátok az elöljárónktól is, 
amikor egyszer erről beszélt. A gyógyító hatású kenetet Isten azért adja, hogy a felkentek a 
betegek felé, illetve a megkötözöttek felé közvetítsék, és Isten dicsőségére különleges 
eredmények szülessenek.  

Jézus mérték nélkül kapta a kenetet, de mi csak mértékkel tudjuk elviselni. Jézus teste 
nem volt halandó. Olyan volt, mint Ádámé a bűnbeesés előtt. Ez az oka annak, hogy Jézust az 
ellenségei nem tudták megölni. Olvashatjuk az Igében azt, hogy egyszerűen átsétált közöttük. 
Akkor tudták Őt megölni, miután bűnné lett. Jézust nem megölték, hanem Ő tette le az életét 
értünk. Nézzük meg ezt János evangéliumában. 

János 10,17-18. 
17. Azért szeret engem az Atya, mert én leteszem az én életemet, hogy újra felvegyem azt.  
18. Senki sem veszi azt el éntőlem, hanem én teszem le azt énmagamtól. Van 

hatalmam letenni azt, és van hatalmam ismét felvenni azt. Ezt a parancsolatot vettem az 
én Atyámtól. Ámen. 

Tehát Ő tette le az életét, mert Isten ezzel a tervvel küldte Őt a földre, hogy egy bűn 
hordozó legyen, egy Megváltó legyen a számunkra, hogy Isten vissza tudjon vásárolni az 
Éden kerti bukás következményéből.  

János 18,4-6. 
4. Jézus azért tudván mindazt, ami reá következendő volt, előreméne, és monda 

azoknak: Kit kerestek? 
5. Felelének néki: A Názáreti Jézust. Monda nékik Jézus: Én vagyok. Ott állt pedig 

ővelük Júdás is, aki elárulta Őt. 
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6. Mikor azért azt mondá nékik: Én vagyok; hátra vonulának és földre esének. 
Ámen. Ez a rész arról szól, amikor Jézust Júdás elárulta és készülnek elfogni.  
Jézus, amikor keresték, Ő felfedte magát. Azt mondta, hogy én vagyok. Mi történt? 

Milyen kijelentést lehet ebből venni, hogy az emberek a földre zuhantak? Amikor Ő 
megszólalt, akkor a szavaiból kenet áradt ki.  

Az előbbi gondolathoz kapcsolódóan, Őt nem tudták mindaddig megölni, amíg bűntelen 
volt. Amíg a világ bűneit az Atya rá nem helyezte. Egyszerűen átsétált közöttük. Ő szólt, és a 
kenet egy falat épített köré, egy védőfalat. Jézuson a Szent Szellem korlátlan hatalma 
átáramlott és Őt ez nem zavarta egyáltalán.  

Kenneth Hagin tenyere viszont égett, a karja remegett, a lábából elszállt az erő és sok 
esetben úgy érezte, hogy ő is földre zuhan a kenet súlya alatt. Ő a gyógyító sorban széken 
ülve imádkozott és úgy járultak elé a szentek, és úgy tette rájuk a kezét. Az üdvösségre 
várókat pedig egy külön imaterembe küldte át és ott születtek újjá.  

A szolgálat végzéséhez kisebb vagy nagyobb mértékű kenetet kapunk Istentől. Elizeus 
kétszeres mértékű kenetet kért és kétszeres mértékű kenetet is kapott. Így az ő szolgálatában 
Illéshez képest kétszer annyi csoda történt. Látjátok az összefüggést? Ha nagyobb a kenet, 
több a csoda, több az áttörés.  

A szolgálatra kapott kenet növelhető, a bennünk levő alapkenet viszont nem. A múlt héten 
volt erről szó, hogy van egy fajta kenet, ami bennünk van az újjászületés és a Szent Szellem 
keresztség által – ez az alapkenet. A másik fajta kenet pedig, ami a szolgálóra kívülről 
rátelepszik, mint egy köpönyeg, az a szolgálati kenet, ami növelhető. A következő Ige szól a 
bennünk levő kenetről. A Szent Szellem, lakozást vett bennünk.  

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. A bennünk lakozó Szellem által van egy alapkenetünk, aminek van egy célja. 
Mégpedig a kenet tanít bennünket, hogy hogyan tudjunk járni együtt a Szent Szellemmel. 
Hogyan tudjuk követni Isten útját.  

A szolgálati kenet ránk száll és így egy bizonyos mértékű kenettel képesek vagyunk 
szolgálni mások felé. A két kenet különböző. A kenet olyan, mint a palást, vagy a köpönyeg. 

Kennet Hagin egyszer, amikor a gyógyító sorban imádkozott, akkor a kenet nagyobb 
mértéke rászállt. Ezt úgy érzékelte, mintha elment volna mellette valaki és egy kabátot, vagy 
köpönyeget ráterít. Érezte ennek a súlyát. Az egész lénye érzékelte ezt az erősebb kenetet. 
Minden porcikájában ott vibrált Isten ereje. Tudta azt is, a belső tudás által, hogy ez a kenet 
sokáig nem tart, mert nem tudná elviselni.  

Ezért a gyógyító sort otthagyta és elkezdett szaladni a sorok között. Nagy teremről van 
szó. A kenet alatt alig látott valamit. Ahogy szaladt az embereket a homlokukon megérintette. 
Találjátok ki, mi történt? Korábban nagyon ritkán dőltek el az emberek Isten ereje alatt. Most 
pedig mindenki elzuhant, akiket megérintett.  

Aztán egyszer csak a kenet hirtelen felemelkedett. Ezt úgy érzékelte, mintha ezt a kabátot 
levennék róla, amit rátettek és újra tisztán látott a fizikai szemeivel. Akkor döbbent rá, hogy 
Isten ereje alatt minden ember, akit megérintett, a padlón hever. Utána visszament a gyógyító 
sorba és befejezte a szolgálatot. Imádkozott azokért, akik arra vártak.  

A helyi pásztortól később megtudta, hogy akik a kenet ereje alatt elhanyatlottak, azoknak 
a fele Szent Szellem keresztségért jött, és ők megkapták a Szent Szellem keresztséget az 
érintés, a kézrátétel által, és ott a padlón fekve nyelveken imádkoztak. Kenneth Hagin nem 
tudta, hogy mikor fog ismét jelentkezni Isten nagyobb kenete, de ő készenlétben állt arra, 
hogy ez a nagyobb erő megnyilvánulhasson és Isten használhassa őt.  
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Egyszer megint a gyógyító sorban imádkozott, amikor újra rászállt ez az erősebb kenet. 
Megint elkezdett futni, hogy kihasználja ezt a lehetőséget, hogy minél több embert meg 
tudjon érinteni. Ugyanaz történt, mint az első alkalommal. Isten ereje alatt nem voltak 
képesek talpon maradni az emberek. Elestek Isten ereje alatt. Erre több Igét is találhatunk a 
Bibliában. Kenneth Hagin pedig Isten dicsőségébe volt beburkolózva, és ez a dicsőség egy idő 
múlva felemelkedett, mert a fizikai teste nem bírta volna el a végtelenségig.  

1952 és 1970 között a kenetnek ez a nagyobb mértéke négy alkalommal szállt rá. Nem túl 
gyakran. Körülbelül 4-5 évente átlagosan, ha így számoljuk.  

Egy új kezdet jött a szolgálatába, amikor Jézus felkérte, hogy tartson gyógyító tanítás 
sorozatot. Tehát tanítson a gyógyulás módjairól. Hagin tanított az Isten helyreállító tervéről és 
arról, hogy mi igényt tarthatunk a gyógyulásra, mert Jézus két évezreddel ezelőtt megszerezte 
a számunkra.  

1970-ben Jézus azt közölte Hagin-nel, hogy erősebb kenet jön a szolgálatára, ami vele fog 
maradni és rendszeresebben meg fog mutatkozni a szolgálatában.  

Most ha visszagondolok, hogy mi is volt 1970-ben? Én abban az évben érettségiztem. Ha 
tudtam volna, hogy létezik teljes evangéliumi szolgálat és Kenneth Hagin, akkor biztos 
máshol kötöttem volna ki. De 44 éves koromban eljött az idő és megismertem az Urat, és az Ő 
szolgálatába álltam. Valaki akkor született, valaki még később.  

Azt tapasztalta Hagin, hogy attól a pillanattól kezdve, amikor Jézus jelezte, hogy erősebb 
kenet fog megjelenni a szolgálatában, a gyógyító sorban mindenki a kenet erejétől eldől, 
akiket megérint. Egy korábbi tanításban, ha emlékeztek rá, arról volt szó, hogy nem dőltek el 
az emberek kezdetben. Ez az 1930-as években volt. Itt pedig az 1970-es években mindenki 
eldől, akiket megérint, és napjainkban is ugyanez történik.  

Próbáltam az összefüggést megtalálni. Egyszerű az összefüggés. Akkor gyengébb volt a 
kenet, most pedig sokkal erősebb. Ilyen egyszerű. Tudnunk kell azt, hogy az erős kenet 
hatással van a fizikai testre. Hatással van a szemünkre, mert a relék behúznak sokszor a 
tanítás vége felé. Én is mindig kávétablettával indulok Pestre, hogy egy picit próbáljam 
magam feljavítani.  

Kenneth Hagin testén olyan mértékben megnyilvánult néha a szolgálati kenet a szolgálat 
során, hogy képtelen volt autót vezetni. Kézen fogva vezették és úgy dülöngélt, mint egy 
részeg. Volt, amikor két óra múlva „józanodott” ki. Ezért van az, hogy az istentisztelet végén 
ő is eltűnik.  

Ezt már felfedeztem az elöljárónk esetében is, de nem tudtam az okát, hogy miért van az, 
hogy vége az alkalomnak és már nincsenek ott. Amikor hazaérünk a pesti alkalomról, akkor 
néha le is kell dőlni fél órára a kenet súlya miatt. Vagy amikor hétfőn hazamentek, akkor 
olyan jót alusztok. Ez szintén a kenettől van.  

Ha valaki a gyógyító kenet alatt szolgál, akkor lehetőleg ne szóljunk hozzá, mert ő akkor a 
szellemi birodalomban működik, és könnyen visszazökken a fizikai világba és így a kenetet 
elveszítheti.  

Amikor fizikai síkról szemléli valaki ezt az erős kenetet, az akár félelmetes is lehet. 
Kenneth Hagin is tartott attól, hogyha túl messzire megy a szellemi birodalomban, akkor nem 
tud visszatérni a fizikai világba. Előfordult az ő szolgálatában, hogy nagyon hosszú ideig meg 
sem tudott szólalni, annyira a Szellem hatása alatt volt. Tartott tőle, hogy esetleg egyszer nem 
tud visszajönni. Hasonló történt Énokkal. Kenneth Hagin egy rálátást kapott Énok esetére.  

1Mózes 5,24. 
24. És mivel Énok Istennel járt, eltűnék, mert Isten magához vette. Ámen. 
Kenneth Hagin azt a megértést vette, hogy Énok olyan messzire ment a szellem 

birodalmában, hogy nem tudott visszajönni. Tehát el lehet jutni olyan messzire, hogy az 
ember nem bánja, ha ott marad. Akik mennyei megtapasztalással jönnek vissza, gyakran 
beszámolnak arról, hogy ott olyan jó, hogy vissza se akarnak jönni.  
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Balesetet átélt emberek is azt mondják, hogy olyan csodálatos ott fent, hogy erre a sötét 
világra nem kívánkoznak vissza.  

Ha egy szolgáló, egy kenet alatt szolgálatot végző személy túl messzire megy… 
egyébként is tudjuk, hogy az Igében az áll, hogy sokkal jobb odaát, mint itt. Egyszer az 
elöljárónk is szólt arról, hogy egy imakörös asszonyt figyelmeztetni kellett arra, hogy egy 
kicsit fogja vissza magát a nyelveken való imádságban, mert megtörténhet, hogy átköltözik az 
Úrhoz örökre. A szelleme kilép a testéből és hazamegy. Emlékeztek erre? Ez létező valóság. 

Mi folyamatosan fedezzük fel a szellem birodalmát. Olyan dolgokat tanulunk, amit eddig 
még nem ismertünk. Vegyük például az űrkutatást. Még diák voltam akkor, amikor a holdra 
kilépett az első űrhajós. Azért csak a holdig merészkedtek, mert az űr az ember számára még 
ismeretlen volt. És csak rövidtávra merészkedett ki.  

Dániel 12,4. 
4. Te pedig, Dániel, zárd be e beszédeket, és pecsételd be a könyvet a végső időig: 

tudakozzák majd sokan, és nagyobbá lesz a tudás. Ámen. 
Most a vers végére koncentráljunk. Kapott egy látást Dániel arról, hogy a mi 

időkorszakunkban növekedni fog a tudás. A szellemi tudás. Felfedező útra indulunk a szellem 
birodalmában. Hallanunk kell Istentől, azután megértést kell vennünk belőle és a hit 
cselekedetét kell cselekednünk. Így jutunk eredményre.  

Sok esetben már az első lépéssel probléma van. A keresztények nem hallják, vagy nem 
akarják meghallani az Úr üzenetét. Főképp, ha abban kiigazítás szerepel. A következő lépés, 
hogy megértést szerezzünk, és mindezeket meg is kell cselekedni. Ha sikertelen keresztények 
vannak, akkor ezt a három pontot kell megvizsgálni:  

1. hall-e Istentől?  
2. megérti-e azt?  
3. hitben cselekszik-e?  
Jézus a tanítványokra rálehelt. Rálehelte a Szent Szellemet. Ezzel mit tett? Megnyitotta az 

értelmüket, hogy megértsék az Írásokat a Szellem által. Korábban is volt arról szó, hogy a 
Biblia Isten ihletésére született a Szent Szellem által. Tehát a Szent Szellem kódolta, és ha 
meg akarjuk érteni, akkor szükségünk van a Szent Szellemre, hogy visszakódolja.  

Számunkra is nélkülözhetetlen, hogy az Isten leheletét, a Szellem leheletét vegyük, és 
megértésünk legyen.  A pesti pásztorkonferencián a Jelenések 2. és 3. fejezetét felolvasták a 
Message Bibliából. Most csak egy verset idéznék, ami nekem nagyon-nagyon megérintette a 
szívemet ott. A mi Bibliánkban: 

Jelenések 2,11. 
11. Akinek van füle, hallja, mit mond a Szellem a gyülekezeteknek. Aki győz, annak 

nem árt a második halál.  
Jelenések 2,11. Message  
11. Éberek-e füleid? Figyelj! Hallgass az Ige Szelére, a Szellemre, ahogy keresztülsüvít a 

gyülekezeteken. A Krisztusban Győztesek biztonságban vannak az örök haláltól. 
Milyen kenetteljes ez a megfogalmazás! Tehát amikor Isten szája, a pásztor szól, szólja az 

Igét, akkor az Ige szele, a Szent Szellem keresztülsüvít a gyülekezeten. Halleluja. Egy szépséges 
dolog.  

Manapság sokan már kimerészkedtünk a szellemi birodalom peremére. Erre azt mondjuk, 
hogy megvan, ez az! De hisz csak a peremén vagyunk. Mikor érünk beljebb? Néhányan egy kicsit 
messzebb merészkedtek, de igazából a szellemi világot, a menny birodalmát majd csak akkor 
ismerjük meg teljes mértékben, mikor már az Úrnál leszünk.  

Szombaton is elhangzott, hogy közel az idő. Lehet, hogy nincs egy évünk se. Azért kell 
szorgalmasaknak lenni az evangélium üzenetének terjesztésében. Még nem mentünk túl messzire. 
Mert még sokan attól tartanak, hogy hogyan jövünk vissza, ha túl messzire megyünk. Pál azt 
mondja egy helyen, hogy sokkal jobb odaát az Úrral, mint itt. De tiérettetek szükséges, hogy itt 
maradjak. Hogy elvégezzük a munkát, amit Isten ránk szabott.  
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Zsidó 13,8. 
8. Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. Ámen. 
Ennek örvendezzünk. Jézus mindörökké ugyanaz. Ez alapján Ő a mai napon is oszt 

ajándékokat, oszt elhívást, oszt kenetet és így az Ige ma is igaz. Még van mit tanulnunk a 
gyógyító kenetről, hogy jobban részesedjünk belőle. Így tapasztalhatjuk meg nagyobb 
mértékben a kenetet és a Szent Szellem megnyilvánulásait. Halleluja!  

Tehát növekedni mindig lehet és mindig szükséges. A mennyben is fogunk növekedni. 
Mert amit itt nem tanultunk meg, azt ott kell bepótolni. A rangfokozatok, amiről a ságvári kis 
újságunk [ÖHM] egyik cikke foglalkozott korábban, arról szól, hogy itt a földön a 
hozzáállásunkkal és a bibliai ismeretünkkel határozzuk meg a mennyei rangunkat. Hogy 
mennyire leszünk közel az Úrhoz, vagy mennyire leszünk távol, esetleg a hátsó sorokban. 
Meg van a lehetőségünk, hogy magunkba szívjuk a Szellem üzenetét, hogy növekedjünk, és 
minél közelebb kerüljünk hozzá. Halleluja! 

 
Én rögtön a pesti összefoglalót is nagyon röviden elmondom: Nagyon értékes gondolatok 

voltak benne. Igaz, hogy sokkal hosszabb a gépelt tanítás, és a hanganyag is. A tanítás címe 
október 12-én: Az ellenségnek nincs bennem semmije.  

Belegondoltatok abba, hogy az Igével táplálkozni egy különleges kegyelem? Hogy itt 
ülhetünk, hallgatjuk az Igét, táplálkozhatunk az Igével, és növekedhetünk általa.  

Bálám próféta betekintést kapott a jövőbe. Látta az igazak halálát és azt, hogy mi 
elkerüljük a halál fájdalmát. Mert ez a megváltás során a számunkra megszűnt.  

Sokszor megkérdezik, hogy miért tanítunk olyan keveset az Ószövetségből? Néha 
visszatérünk, és ma is volt ószövetségi Ige. Lehet az Ószövetséget használni, tanulmányozni, de 
egy megfelelő irányelv alapján. Azt írja a Biblia, hogy az Ószövetség a tanulságunkra íratott.  

Az Ószövetségben az Eljövendő van elrejtve, és hogyha megtaláljuk, ha erre rátalálunk, 
akkor nagy áldást nyerünk belőle. Az Ószövetségben tehát keressük az Eljövendőt, az Úr 
Jézust, hogy hol van elrejtve. Isten nem fedte fel nyíltan a szándékát, hogy az ördög ezt ne 
tudja megakadályozni. Az ószövetségi áldozatok mindig Jézusra mutatnak. Az 
Újszövetségben pedig ezek fel vannak fedve.  

Ha valakit a félelem megkörnyékezne, akkor abban az esetben csakis azt szólja, amit az 
Úr ad a szájába. Isten Igéjét. Ez minden helyzetre igaz, de különösen a félelemre. Ha 
kimondjuk a félelem szavait, akkor úgy járunk, mint Jób. Meg lesz néki, amit mondott.  

Van egy érdekes dolog. Az Ószövetségben Izrael törzseinek úgy kellett felsorakozniuk a 
szent sátor körül, hogy mind a négy égtáj felől három-három törzsnek kellett letáborozni 
meghatározott sorrendben. (4Móz. 2.) Ha ezt egy magaslatról nézte valaki, akkor mit látott? 
Egy keresztet látott.  

Bálák [ellenség királya] felkérte Bálámot, [Isten prófétája] hogy átkozza meg Izraelt. Amikor 
odament Bálám, látta ezt a keresztet és áldást mondott rájuk. De az ördögnek van egy olyan 
manővere, hogy elterelje az ember figyelmét, hogy ne tekintsen a keresztre. Így el tudja őt nyelni.  

Bálák azt mondta Bálámnak, a prófétának, hogy most menjünk egy kicsit arrébb – onnan 
csak félig látja a tábort. Később még távolabb menjünk, ahonnan nem is látja a tábort. Onnan 
majd csak meg tudja átkozni őket! Látjátok a trükköt? Hogy addig terel el az ellenség, amíg 
megfeledkezel Jézusról. Megfeledkezel a keresztről, a megváltásról. Az ördögnek vannak 
figyelemelterelő hadműveletei.  

Pesten is különböző szabályok léptek életbe. Ha valaki az alkalom közben megy ki, akkor 
ne a középső „főutcán”, hanem legalább a fal mellett menjen, hogy ne zavarja meg a 
többieket. Mert ilyenkor mit csinálnak a többiek? Azt nézik, hogy ki jön, vagy ki megy. 
Lehet, hogy pont az a fél mondat esik ki a füléből, ami számára szólt volna.  
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Ilyen a beszélgetés az alkalom alatt. Elvonja a saját figyelmét és elvonja a padtársa 
figyelmét, vagy a szomszédja figyelmét. Tehát a figyelemelterelés az ördög egyik 
hadművelete.  

Bálák egy gonosz tervet szőtt Izrael ellen, de Isten áldást parancsolt a választott népre, és 
az áldást az ellenség nem tudja visszafordítani. Az áldás örökre szól. Isten az Ószövetségben 
nem látta Izrael vétkét. Pedig minden törvényt megszegtek. Miért nem látta? Mert Isten a 
bakok vérére tekintett, ami az áldozat során kiontatott.  

Ma egy jobb szövetségben élünk, és Isten ma sem látja a mi vétkeinket. Miért? Mert a 
szent bárány vérére tekint, ami a kereszten kiontatott két évezreddel ezelőtt. Ez a vér nemcsak 
elfedte – mint az Ószövetségben –, hanem véglegesen eltörölte az újjászületettek bűnét. A 
bűnhordozó, aki Jézus, megfizette az árat és egy hatalmas megváltást lett az eredménye. 
Ennek gyümölcseként mi élvezhetjük a szabadságot, a megigazultságot.  

Ha mélységesen megértenék a keresztények a szívükben, hogy milyen mértékű megváltást 
kaptak, akkor mindig örömrivalgásban lennének. Például a történelemben már többször volt 
olyan, hogy politikai foglyokat tartottak fogva. Kihozták őket a börtönből és mindenki 
ujjongott. Hát valahogy így kellene a keresztényeknek is ujjongani azért, hogy van egy 
Megváltónk, és a munka egyszer és mindenkorra be van végezve.  

A Biblia egyértelműen írja, hogy aki áldja Izraelt, az áldott lesz. Izrael a választott nép. 
Isten választott népe és közülük jött ki a Messiás. Mi vagyunk a szellemi Izrael, Isten 
bennünket is megáldott, mégpedig az ábrahámi áldásokkal, és ahogy az Efézusi levélben 
olvassuk, minden szellemi áldással a mennyekből a Krisztusban. Ezek az áldások felettünk 
vannak, és ezek nem fordíthatók el. A kereszténynek nem kell félnie attól, hogy valaki 
elátkozza, mert az áldások örökérvényűek és mindenkor velünk maradnak. Halleluja.  

Egy gyorsított eljárásban fogjuk a kézrátételt alkalmazni. Azt mondja a Biblia, hogy a 
hívők tehetik a kezüket az emberekre, egymásra. Úgyhogy én közben imádkozom, és 
megkérlek benneteket, hogy tegyétek egymásra a kezeteket.  

Drága mennyei Atyám, az Igédben azt mondod, hogy akik hisznek, azaz a hívők, a 
kezüket rátehetik másokra, és a kenet átárad. Behatol a másik testébe és megtöri az igát, a 
betegséget, a fájdalmat, minden rendellenességet a Jézus nevében. Az Úr Jézus ezt rendelte a 
számunkra, hogy a kezünket tegyük a betegekre, és azok meggyógyulnak a Jézus nevében. 

Abban a hitben legyetek, hogy most, aki a kezét ráteszi a másikra, az ő testéből a kenet 
átárad a mellette levő testébe. Aki fogadja a kenetet, az pedig abban a hitben legyen, hogy a 
kenet beárad az ő testébe, és a kenet őrjáratot jár a testének a határain, és elvégzi a munkát, a 
szabadítást a Jézus nevében. Ámen.  

 
Van egy más téma is, amit lejegyzeteltem magamnak röviden. Szeretnék erről szólni, 

mielőtt ünnepélyes pillanatokba kezdenénk. Jézus a megtisztított egyházáért jön vissza. Ezt 
írja a Biblia. Az Egyházát Ő az Ige fürdőjével tisztítja meg. A vasárnapi tanításban is, de 
különösen a szombati pásztorkonferencián erőteljesen szó volt az egyházban elharapódzó 
erkölcstelenségről.  

Jézus visszajövetele nagyon közeli és Jézus azt mondja, hogy Ő a megtisztított egyházért 
jön vissza, ezt szeretném hangsúlyozni. Az Efézus 5,27-ben azt mondja az Ige, hogy Krisztus 
teste, azaz a Gyülekezet, más néven az Egyház, szennyfolt nélküli legyen, kifogástalan és 
Istenhez méltó. Most a görög szavakat használtam, hogy egy kicsit érthetőbb legyen.  

Hogyan lehet Krisztus Teste, az Egyház tiszta? Hogyan válhat az Egyház tisztává? Úgy, 
hogy az Egyházat képező hívőknek tiszta életet kell élniük. Ilyen egyszerű. Mi Krisztus 
testének tagjai vagyunk, és a hívőknek szükség esetén ki kell magunkat igazítani magunkat az 
Ige alapján. A Zsidó 13,4 pedig azt mondja, hogy szeplőtelen legyen a házaságy, azaz becses, 
a tiszta a házaságy.  
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A párkapcsolatok, amik nem házasság keretében vannak, azok nem Isten terve szerint 
valók. A megoldást a paráznaságra tudjátok, mi adja? A házasság megszünteti a paráznaságot. 
A keresztények sok helyütt visszaélnek a kegyelemmel, és így bejön a Krisztus Testébe a 
paráznaság, a homoszexualitás, a házasságtörés, tehát az erkölcstelenség különböző fajtái. 

Isten családot rendelt, a család felkent vezetője a férj. Egy biztos, hogy Isten csak az ő 
terve szerinti dolgokat tudja megáldani. Isten elvárásának meg kellene felelnünk. A 
különböző együttélési formákkal az a gond, hogy nem látják az emberek, és nem tudják, hogy 
milyen vesztesek ők. Nem egy törvényt kell prédikálni a szószékről, hogy ez így nem helyes, 
az pedig úgy helyes. Hanem azért imádkozni, hogy Isten megvilágítsa a fő célt, hogy Ő 
szeretné megáldani a kapcsolatokat még jobban.  

Ha nincsenek házassági szövetségben a párok, akkor veszítenek a földi áldásaikból, és a 
koronájukat is elveszítik, a mennyei koronájukat, amikor odaérünk. Isten időt ad a szellemi 
felnövekedésre és időt ad arra, hogy kiigazítsák magukat a szentek. De ez az idő nem biztos, 
hogy 15 vagy 20 év. Lehet, hogy 3 vagy 5 év, és azt mondja Isten, hogy most már föl kell 
növekedned.  

Kenneth Hagin leírt egy számot ezzel kapcsolatban, mert a feleségéért kezdetben tudott 
imádkozni, tudta a hatalmát használni a betegsége felett. De egy idő után már nem. Lehet, 
hogy az évszám is meg van jelölve. Isten elvárta volna a feleségétől, hogy felnövekszik és 
megáll a saját hitén.  

Keményen hangzott el az is, hogy gyülekezetből kizárható az, aki megbotránkozást okoz 
azzal, és kárt okoz a gyülekezetnek, hogyha nem házastársi kapcsolatban él. A szövetségen 
kívül, tehát a házassági szövetségen kívül, hiányzik az isteni ragasztó, ami összetartaná a 
párokat. Hiányzik a tízezerszeres gigantikus erő, amivel ketten ellene tudnak menni a 
problémának, és hiányzik a 133. zsoltárban olvasható egységre áradó áldás.  

Visszatekinthettek a ságvári újságunk 2011. 06. havi számához, ott erről van egy cikk. 
Nagyon örültem ennek, hogy megerősítést kaptam, hogy jól hallottam akkor az Úrtól. Ne 
törvényként vegyétek, hanem inkább egy jó tanácsként, hogy lehet áldottabban is élni.  

A házasság rendkívül értékes és igen fontos pillére a társadalomnak, ami a civilizáció és a 
nemzet alapja. A család alapjaihoz vezet vissza az ország és az egyház állapota. Amilyen 
családok alkotják a gyülekezetet, olyan lesz a gyülekezet, és amilyen a gyülekezet, vagy 
nevezhetjük úgy is, hogy a globális Egyház, olyan lesz a társadalom.  

Ha javítani kell, mit kell javítani? Hol kell javítani? A családon. Nagyon fontos tudni azt, 
hogy a szerelem néhány év alatt elillan. Ez egy általános kutatási eredmény. Vannak 
kivételek. Amikor elillan a szerelem, akkor a helyébe tudjátok, minek kellene belépni? A 
szeretetnek. Mégpedig a magasabb rendű, isteni fajta szeretetnek. Ahol az otthont Isten 
szeretete tölti be, az maga a menny. A szeretet elhangozhat az ajkainkról, de ha nem 
cselekedjük meg, akkor csak üres szavak.  

Mi volt a köszöntésünk? Légy cselekvő szeretet! Ez volt a mai köszöntésünk. Tehát a 
szeretetet nem elég csak kimondani, hanem cselekedni kell és a társ kedvében járni. Amit 
szeret, amit kíván, azt megcselekedni, amit nem szeret, azt meg lehetőleg mellőzni. Borosta, 
„súlyemelés” (pohár fenekére néz) és sorolhatnám. Úgy is tudja mindenki a társáról, hogy mit 
szeret és mit nem. Ha isteni módon szereted, akkor az ő kedvében fogsz járni. Így igaz?  

Az isteni fajta szeretet a görögben az agapé szó, ami azt jelenti, hogy mindig a másik 
érdekeit tartom a szemem előtt. Mert ha az enyémet tartanám, akkor önző vagyok. Ha önző 
vagyok, akkor nem vagyok szeretetben.  

Kedveseim, most pedig ünnepélyes pillanat következik. Van egy ünnepelt házaspárunk. 
Megkérem őket, hogy álljanak ide ki.  

 
 
 
 



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

8/9 — Bor Ferenc — Ságvári tanítások: http://bekevar.x3.hu/sagvar-hang.htm  

25 ÉVES JUBILEUMI HÁZASSÁGI CEREMÓNIA 
 

Horváth Sándor és Takács Éva állt a mai napon az Úr szent színe elé,  
hogy a házassági szövetségüket Ő megerősítse 

 
„Jubileumot ünnepelni jöttünk össze. A jubileum, vagy ahogy az újszövetségi Ige nevezi: az 

Úrnak kedves esztendeje, Isten kegyelmének megkülönböztetett megnyilvánulása, kijelentése volt az 
ó szövetségben. Emlékeztetés és helyreállítás. Hisszük, hogy eme új és jobb szövetségben, amit Jézus 
vére pecsételt meg a számunkra, ma mélyebbre hatolhatunk ebben a kegyelemben és dicsőségben 
újabb kijelentések által. Egyetlen vágy vezérel bennünket, Uram, még jobban megismerni Téged, az 
egyetlen igaz Istent és Atyát! Minden dicsőséget Neked adunk a mai összejövetelünkön.”   

 
Kedves gyülekezet, imádkozzunk: 

„LEGKEGYELMESEBB MENNYEI ATYÁNK, HÁLAADÁSRA GYŰLTÜNK MA SZINED ELÉ. KÖSZÖNJÜK NEKED 

MINDAZT AZ ELŐJOGOT, AMIT AZÁLTAL NYERTÜNK, HOGY A KRISZTUS TESTÉHEZ TARTOZUNK. 
ÖSSZEGYŰLTÜNK, HOGY LÁSSUK A TE SZERETETED CSODÁJÁT ÉS A SZELLEMED EREJÉNEK MŰKÖDÉSÉT E KÉT 

EMBER ÉLETÉBEN. HÁLÁT ADUNK ATYÁM, HOGY MINT A TE GYÜLEKEZETI TESTED SZENT TANUI LEHETÜNK 

AZOKNAK AZ ÁLDÁSOKNAK ÉS GYÜMÖLCSÖKNEK, AMIT AZ ISTENFÉLŐ ÉLET, A SZERETBEN ÉS HŰSÉGBEN VALÓ 

KITARTÁS TERMETT AZ ELŐTTÜNK ÁLLÓ HÁZASPÁR, A TE DRÁGA GYERMEKEID ÉLTÉBEN.  DICSŐÍTÜNK TÉGED, 
MAGASZTALUNK ÉS DICSÉRÜNK A SZENT SZELLEM EREJÉÉRT AZ ÉLETÜNKBEN, HOGY KÖZÖSSÉGBE HOZOTT 

MINKET AZ ATYÁVAL, A FIÚVAL, A SZENT SZELLEMMEL ÉS EGYMÁSSAL. KÖSZÖNJÜK NEKED MINDEZT JÉZUS 

HATALMAS NEVÉBEN. ÁMEN.” 
  

Tudjuk, a házasság egysége a legszorosabb kapcsolat, amely két emberi lény között fennállhat. 
A férj és a feleség úgy egyesültek, ahogy Jézus egyesült a Gyülekezettel, mint az Ő Testével. Ez egy 
csodálatos, természetfölötti szövetség. Isten egyesíti őket, és eggyé válnak, egy testté lesznek az Ő 
szemében, úgy a házasok, mint a hívek alkotta gyülekezeti Test.  

Azt akarom, hogy megértsétek, hogy amennyiben megbecsülitek a Krisztus Testét, akkor 
helyesen értékelitek azt a csodát is, ami a házasságban megtörténik. A szellemetek összekapcsolódott, 
és eggyé váltatok. Nemcsak a törvény szemében lettetek egyek. Ennél valami sokkal hatalmasabb 
történt. Isten teremtő ereje egyesített titeket. Ugyanaz az erő kapcsolt össze benneteket, ami Jézushoz 
kötött titeket, mikor Uratokká tettétek Őt. Az Úr színe előtt 25 évvel ezelőtt megkötött házasságotok 
által az életetek – a Szent Szellem pecsétje által – az első pillanatától kezdve tízezerszer erőteljesebb 
lett szellemi értelemben, mint valaha is volt. (5Móz. 32,30) Ketten együtt, Jézus nevében továbbra is 
birtokoljátok az isteni hitet és erőt, amivel ezután is elháríthatjátok a betegséget, a gyengeséget, az 
élet viharait, és mindazt, amit a pokol tartogat egy házasság számára. 

 
A házaspárhoz: – Megkaphatnám a gyűrűket? 
 

A gyűrű egy nagyon értékes dolog — a hitetek és a szeretetek jelképe. Ez a gyűrű értékes fémből 
készült. Egy soha véget nem érő kör, amely Isten folytonos szeretetét mutatja – egy olyan szeretetet, 
amely soha nem vall kudarcot, soha nem gőgös és nem fuvalkodik fel. Isten szeretete és Isten hite 
tette lehetővé, hogy az Ő ereje működjön az életetekben. 

Azt akarom, hogy úgy viseljétek ezeket a gyűrűket, mint hitetek állandó emlékeztetőjét, egy 
folyamatos emlékeztetőt a hitetek megvallására, amelyet egymásnak és Istennek tettetek. 

Isten Igéje azt mondja: „Mindezekhez fölvevén a hitnek pajzsát, amellyel ama 
gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok.” Ha bárki is meg tudja bontani ezt az 
egységet, az csakis a sátán, úgyhogy ne adjatok neki helyet! Ne adjatok neki helyet! Ez örökkévaló. 

 
A férjhez: – Kérlek, fordulj a feleséged felé és mondd utánam! 

„EZZEL A GYŰRŰVEL ÉN MEGÚJÍTOM A HÁZASSÁGI SZÖVETSÉGEMET VELED. EZ AZ IRÁNTAD ÉRZETT 

SZERETETEMNEK, HŰSÉGEMNEK ÉS A HITEMNEK A JELKÉPE, AMIT MOST KINYILVÁNÍTOK JÉZUS NEVÉBEN.” 
 

A feleséghez: – Kérlek, fordulj a férjed felé és mondd utánam! 
     Ezt a gyűrűt hitem jelképeként adom neked. Teljes szívemből hálát adok az együtt töltött évekért, 
és hiszem, hogy a szövetségünk örökre szól. Ez az én szeretetem és hitem kijelentése, Jézus Nevében. 
 
Pásztor a gyülekezethez:  Úrvacsorát veszünk mindannyian! 
     Fontos, hogy ma együtt megtiszteljétek az Urat, megtiszteljétek az Ő asztalát. 
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Jézus azt mondta: „Vegyétek, egyétek! Ez az Én testem, mely tiérettetek megtöretik; 
ezt cselekedjétek az én emlékezetemre ” 

 
Kenyér kiosztása és bevétele! 
 
Az Ő drága teste viselte a betegségeiteket és hordozta a fájdalmaitokat. Ketten együtt Jézus 

Nevében birtokoljátok az Isten adta hitet és az Isten adta erőt, amellyel elháríthatjátok a betegséget, 
a gyengeséget, az élet viharait és mindent, amit a pokol nyújt bármely házasságnak. Ez által a 
megtört test által kezetekbe kaptátok a Mindenható Isten félelmetes erejét. 

 
Jézus azt is mondta: „E pohár amaz új szövetség az én vérem által; ezt cselekedjétek, 

valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre.” 
Amint ma isszátok a bort, azt akarom, hogy emlékezzetek arra, hogy mit tett Ő értetek. Azt 

akarom, hogy emlékezzetek a szövetségre, amelyet Ő tett elérhetővé és Ő áldott meg ilyen 
csodálatosan a számotokra — az erőre, amelyet adott nektek. Igyatok a kehelyből! 
PÁSZTOR: AZ EGYSÉG MEGÁLDÁSA 
 

A Galatákhoz írt levél 3. fejezetének 14. verse így szól: „Hogy az Ábrahám áldása Krisztus 
Jézusban legyen a pogányokon, hogy a Szellem ígéretét elnyerjük hit által.” 

Péter első levele 3. fejezetének 7. verse azt mondja, hogy a férfi a feleségével együtt örököstárs az 
élet kegyelmében. 

Fel fogom olvasni most az áldásotokat, a ti örökségeteket, úgyhogy jól figyeljetek. 
Mózes ötödik könyvének 28. fejezete alapján mindezek az áldások rátok fognak szállni és 

megteljesednek rajtatok, ha szorgalmasan hallgattok az Úrnak, a ti Isteneteknek a hangjára: 

Áldott leszel a városban, és áldott leszel a mezőben. Áldott lesz a te 
méhednek gyümölcse és a te földednek gyümölcse, és a te barmodnak 
gyümölcse, a te teheneidnek fajzása és a te juhaidnak ellése. Áldott lesz a te 
kosarad és a te sütőteknőd. Áldott leszel bejöttödben, és áldott leszel 
kimentedben. Az Úr megszalasztja előtted a te ellenségeidet, akik reád 
támadnak; egy úton jönnek ki reád, és hét úton futnak előled. Áldást 
parancsol melléd az Úr a te csűreidben és mindenben, amire ráteszed 
kezedet; és megáld téged azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ád 
néked. Az Úr felkészít téged magának szent néppé, amiképpen megesküdt 
néked, ha megtartod az Úrnak, a te Istenednek parancsolatait, és az Ő 
útjain jársz. És megérti majd a földnek minden népe, hogy az Úrnak nevéről 
neveztetel, és félnek tőled. És bővölködővé tesz téged az Úr minden jóban: a 
te méhednek gyümölcsében és a te földednek gyümölcsében, a te 
barmodnak gyümölcsében azon a földön, amely felől megesküdt az Úr a te 
atyáidnak, hogy néked adja azt. Megnyitja néked az Úr az ő drága 
kincsesházát, az eget, hogy esőt adjon a te földednek alkalmas időben, és 
megáldja kezednek minden munkáját, és kölcsönt adsz sok népnek, te pedig 
nem veszel kölcsönt. És fejjé tesz téged az Úr és nem farkká, és mindinkább 
feljebbvaló leszel és nem alábbvaló, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek 
parancsolataira, amelyeket én parancsolok ma néked, hogy tartsd meg és 
teljesítsd azokat;  

 
Köszönjük, Atyám, a dicsőségedet és a kegyelmedet, amit ma kiárasztottál ránk, köszönjük, hogy 

minden házassági szövetséget megáldasz közöttünk, és hogy a Veled való szövetségünket is 
megerősítetted a hálaadás áldozatában.  Amint meg van írva:  (Zsolt. 50,5) „Gyűjtsétek elém 
kegyeseimet, akik áldozattal erősítik a szövetséget.” Ámen. 

 
 
*A barna színnel jelzett részek más fordításból származnak. 


