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ALAPTANÍTÁSOK 
A kenet 

 
Speciális kenetekrıl lesz szó a mai napon.  
Különbözı féle módokon lehet errıl tanítani, de nagyon fontos, hogy mindenkinek megértést 

kell kapnia errıl a témáról. Ezért számos Igét fogunk megnézni a Bibliából. 
 
Zakariás 4:6 
„És felele, és szóla nékem, mondván: Az Úr beszéde ez Zorobábelhez, mondván: Nem 

erıvel, sem hatalommal, hanem az én Szellememmel! Azt mondja a Seregeknek Ura.” 
 
Ézsaiás 10:27 
„És lesz ama napon: eltávozik az ı terhe válladról és igája nyakadról, és megsemmisül az 

iga a kenet miatt.” 
 
Apostolok Cselekedetei 10:38 
„A názáreti Jézust, mint kené fel İt az Isten Szent Szellemmel és erıvel, aki széjjeljárt jót 

tévén és meggyógyítván mindeneket, kik az ördög elnyomása alatt voltak; mert az Isten volt 
İvele.” 

 
Szeretnénk arra rávezetni a figyelmeteket, hogy kétfajta kenet van: van egy kenet, amely 

bennünk van, és van egy kenet, amely fölöttünk van.  
Az a kenet, amely bennünk van, az minden hívıben, a szívében van, és arra szolgál, hogy Isten 

dolgaira megtanítson minket. És ez a kenet fog elvezetni benneteket Isten áldásaihoz.  
Van egy másik fajta kenet, ami fölöttünk van. Isten akkor adja ezt a kenetet, ha elhív szolgálatra. 

Ez a kenet fogja biztosítani azokat a képességeket, amelyek szükségesek ahhoz a hivatalhoz, 
amelyre Isten elhívott.  

Vannak olyan emberek, akik azt állítják magukról, hogy bizonyos hivatalokba Isten felkente ıket 
- de igazság szerint nincs meg nekik a kenetük Istentıl arra a feladatra, amelyre magukat kijelölték.  

Ez olyasmi, mint egy kerek formájú alakot beleerıltetni egy szögletes dobozba – nem lehet! 
A szellemi ajándékokról is említést kell tenni! Különbözı kenetek léteznek tehát a különbözı 

hivatalokban, amelyek különbözı elhívások esetén kerülnek az illetı szolgálatára.  
Azt hiszem, hogy legelıször tisztán kell látnunk azt a különbséget, amely a kétfajta kenet között 

van: a bennünk lévı kenet, és a felettünk lévı kenet között lévı különbséget. 
 
János 14:17 
„Az igazságnak ama Szellemét: akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja İt és nem 

ismeri İt; de ti ismeritek İt, mert nálatok lakik , és bennetek marad.” 
 
Lukács 4:18 
„Az Úrnak Szelleme van énrajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az 

Evangéliumot hirdessem, elküldött , hogy a töredelmes szívőeket meggyógyítsam, hogy a 
foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon 
bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét.” 

 
A kenet, amely kívülrıl száll az illetıre, az azt a célt szolgálja, hogy be tudja tölteni a hivatalt, 

amelyre Isten ıt elhívta.  
Jézust arra kente föl Isten, hogy hirdesse az Evangéliumot.  
Ezek tehát szolgálati ajándék kenetek.  
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De van egy másik fajta kenet, amely minden hívıben benne van, és az a Szent Szellem kenete. 
És a Szent Szellem megtanít minket, és elvezet minket minden igazságra - és mint hívık, mi már 
elfogadtuk a szívünkbe ezt a kenetet. Ez a kenet folyamatosan bennünk lakik.  

1János 2:20 
„És néktek kenetetek van a Szenttıl, és mindent tudtok.” 
 
1János 2:27 
„És az a kenet, amelyet ti kaptatok tıle, 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 İbenne.” 

 
János apostol ezeket a leveleit hívıknek írja, és nem a hitetlen világnak, hiszen úgy írja, hogy: én 

fiacskáim. 
A 27. versben tanítja az Ige, hogy: az a kenet bennetek marad.  
Ez a kenet a Szent Szellem. A Szent Szellem az egy szent egyéniség, aki biztosítja ezt a fajta 

kenetet, amely minden egyes hívıben, a szívében benne van. Úgy is lehetne fordítani, hogy egy 
belsı késztetés, egy belsı erı.  

A magyar fordításban a kétfajta szó ugyanazzal a magyar szóval szerepel. Mind a két esetben a 
’kenet’ szó szerepel - és ez nagyon jó, mer ennek így kellene lenni.  

Az Ige azt tanítja, hogy az a kenet, amelyet Jézustól kaptatok, az bennetek marad, ezért nincs 
szükségetek arra, hogy valaki is tanítson benneteket, mert az a kenet megtanít titeket mindenre, és 
úgy igazság az, és maradjatok abban. És ahogy megtanított benneteket, úgy maradjatok İbenne.   

Azt mondja az Ige, hogy a kenet, amely bennünk van, tanítani fog minket, bizonyságot fog tenni 
minden igazságról a szívünkben.  

Ez azonban nem azt jelenti, hogy nincs szükségünk tanítói szolgálatra! Ez a belsı kenet megtanít 
minket, hogy hogyan tudunk arra a belsı bizonyosságra odafigyelni, amely bizonyságot tesz minden 
igazságról.  

Fogok ezért egy példát használni a következıkben, mert úgy érzem, szükségetek van erre a 
példára, hogy megértsétek.  

Annak idején az anyaországomban volt egy tanító, és kb. 600 diák hallgatta a tanításait. Volt egy 
másik utazó szolgáló, aki a városba érkezett, aki magáról azt vallotta, hogy ı tanító. A Bibliaiskola 
tanítója elment, és meghallgatta ennek az utazó tanítónak a tanítását, és ugyan nem értett vele egyet 
mindenben, de megpróbálta a fejében kianalizálni, amit hallott. Úgyhogy úgy döntött, hogy lehetıvé 
teszi a hallgatói számára, hogy elmenjenek, és meghallgassák ezt a másik tanítót.  

Az egyik esti tanítás során nagyon letért az illetı a Biblia Igéirıl, és az alkalom után odament 
hozzá a Bibliaiskola tanítója, és megkérte, hogy mutassa meg a Biblia alapján, hogy honnan vannak 
ezek a tanítások. Ez a magát tanítónak nevezı illetı rámutatott a Bibliára, és azt mondta, hogy: ó, 
ezeket a magas szintő dolgokat abban a dologban úgysem fogod megtalálni!  

Ennek a magát kinevezı tanító szolgálónak úgynevezett speciális, magas szintő kinyilatkozásai 
voltak, olyasmi, ami senki másnak nem adatott meg.  

De tudjátok drága barátaim, hogy legyen az bármi is, amely nem egyezik a Biblia Igéjével, 
hívhatjuk azt bármilyen magas szintő kinyilatkoztatásnak, az nem igazság. Az hazugság, és az ördög 
rászedése.  

Úgyhogy a Bibliaiskola tanítója ezt követıen próbálta a diákjait rávenni, hogy ne menjenek 
többet, és ne hallgassák azokat a fajta tanításokat. De a bibliahallgatóinak a felét kb. elvesztette 
ezeken a magas szintő úgynevezett kinyilatkoztatott tanításokon keresztül. Ezek mindig újfajta 
kinyilatkoztatások. 

A következıre szeretnék rávilágítani: ebben a gyülekezetben volt egy újjászületett fiatal 
keresztény is - csak egy pár hetes volt a szelleme az Úrban, a Szent Szellemmel még nem is 
töltekezett be.  
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És ez a hölgy azt mondta, hogy elmenet ennek a tanítónak az egyik alkalmára, és azt mondta, 
hogy: valami belül, egészen mélyen belül azt mondta nekem, hogy ide többet vissza ne gyere!  

Ez az asszony meghallotta a Szent Szellem hangját, a Szent Szellem belsı kenetét. Ez a belsı 
kenet bizonyságot tett neki a szívében arról, hogy ez az illetı nem Isten Igéjét tanítja.  

Gondoljátok csak el, hogy ez az asszony alig pár hetes újjászületett keresztény volt a szívében, 
mégis tudott Istentıl hallani!  

Ha újjászületünk, akkor mindannyiunk szívében megvan ez a belsı bizonyosság.  
Másik oldalról gondoljatok abba bele, hogy ez a Bibliaiskola tanító 36 éve volt az Úrban, Szent 

Szellemmel betöltekezett, és tanította a Bibliát - és mégis elrontotta a vezetését.  
Megkérdezhetitek, hogy miért nem mutatta meg a Szent Szellem ennek a bibliatanítónak az 

igazságot?  
A Szent Szellem megpróbálta a bibliatanítót is rávezetni az igazságra. A kenet próbál minket 

folyamatosan mindig mindenre megtanítani, de ha nem vagyunk ráhangolódva a szívünkben a Szent 
Szellem hangjára, akkor nem fogunk hallani Tıle. És ez a fiatal keresztény az Úrban egyszerően 
hallgatott a Szent Szellem hangjára a szívében.  

Az, amely ezzel az idısebb kereszténnyel történt, az nagyon sokunkkal megtörténik sajnos 
keresztényekkel, mert a fejüket használják a szívük rovására, és ezért nem hallgatnak a szívükre, 
ahol a Szent Szellem tudna szólni hozzájuk, vagyis arra a kenetre, amely az ı szellemükben van. 
Nem hallgatnak arra a nagyon apró kis hangocskára, amelyben Isten az ı saját szellemükben szólna 
hozzájuk.  

Isten kenete, amely megtanít minden igazságra, a szívedben, a szellemedben lakik, és nem a 
fejedben. A kenet nem a fejeddel, a testeddel, vagy az érzékszerveiddel tesz bizonyságot az 
igazságról. Nem az elméden keresztül tesz bizonyságot az igazságról - hanem a szellemedben tesz 
bizonyságot az igazságról, a szívedben, ahol a Szent Szellem lakik. A Szent Szellem benned lakik. 

 A Szent Szellem ennek a Bibliaoktató tanítónak is próbált a szívéhez szólni, hogy valami rossz 
van ezzel a másik tanítóval kapcsolatban. De ezt a bibliatanítót az ı intellektuális része, a feje, a 
gondolatai legyızték. 

Ezért sokan, akik mentális értelemben, a fejükben annyit tudnak, hogy ez a vesztüket okozza, és 
nem tudnak Isten vezetésére hallgatni a szívükben. Jobban bíznak a saját fejükben és a saját 
megértésükben, a saját tudásukban, mint Isten képességeiben, és Isten hangjában, amelyet a 
szívükben meghallhatnának.  

Az egyik nehézség általában az embereknél, hogy a fejük túl van zsúfolva világi dolgokkal, és 
ezért nehezükre esik, hogy meghallják Isten hangját. Legtöbbször a keresztények még azt sem 
tudják, azzal sincsenek tisztában, hogy ık szellemi lények.  

 
1Tesszalonika 5:23 
„Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestıl, és a ti egész valótok: 

szellemetek, lelketek és testetek feddhetetlenül ıriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus 
eljövetelére.” 

 
A Szent Szellem, és az İ csodálatos kenete, az a te szellemedben lakik - és ez a kenet, a Szent 

Szellem belsı kenete megtanít téged minden igazságra, ha hagyod neki.  
Amikor a különbözı típusú speciális kenetekrıl beszélünk, ez általában a legtöbb embernek 

újdonság.  
Ez olyasmi, mint amit az egyik tanítványom mondott egyszer. Azt mondták neki, amikor a 

Bibliaiskolánkba jöttek egy hetet eltölteni, hogy: nagyon óvatosak legyetek, hogy mit hallotok meg, 
mert ezek a tanítások meg fognak változtatni benneteket.  

A Bibliaiskolában pedig megmondták nekik, hogy: ha nem azért jöttök, hogy halljátok az 
igazságot, és azáltal megváltozzatok, akkor semmi keresnivalótok nincs itt.  

Ezért van a Szent Szellem kenete mibennünk, hogy megtanítson minket minden igazságra.  
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És azok a tanítások, amelyekkel egész életükben terhelték ıket, azok megrontották a fejüket is. 
Találsz olyan keresztényeket is, akik ellenállnak, ellenszegülnek a tanításoknak.  

A Szent Szellem folyamatosan próbálkozik, hogy eljusson hozzád az İ üzenetével. Szeretne 
téged tanítani, hogy Isten teljes áldáscsomagját, áldásait ki tudja rád árasztani, és hogy te azt el tudd 
fogadni.  

Ez a csodálatos kenete a Szent Szellemnek benned lakozik, ezért te ismerkedj meg a Szent 
Szellemnek ezzel a csodálatos belsı kenetével.  

Ahhoz, hogy a Szent Szellem különbözı keneteiben tudjál hatékonyam mőködni, elıször az 
szükséges, hogy a Szent Szellem belsı kenetének a hangját meghalld.  

Mit értünk azalatt, hogy gyakorolod ezt a jelenlétét Istennek a te belsıdben? 
Az elsı, hogy legyél tudatában, tudatosítsd magadban Isten jelenlétét a szívedben, és akkor észre 

fogod venni, hogy Isten kinyilatkoztatja magát a bensıdben. És a megvallásaiddal is segítsd ezt a 
folyamatot. Valld meg, hogy: én egyre jobban és tudatosabban fogok figyelni a Szent Szellem belsı 
hangjára. Meghallgatom azt, amit İ szeretne nekem mondani. Mert a Szent Szellem az én vezetım, 
és az én tanítóm, és a Szent Szellem, aki most vezet engem, és most tanít engem. 

Köszönetet mondunk Istennek azokért a speciális, és különbözı fajta keneteiért, amelyet a 
gyülekezet számára adott, de elıször arra van szükség, hogy ezzel a belsı kenettel 
megismerkedjünk, és mindennapi kapcsolatba kerüljünk vele.  

Még egyszer szeretném a figyelmeteket ráirányítani: a kenet, amely bennetek van, szeretne 
benneteket folyamatosan minden igazságra megtanítani. De ha ne vagyunk ráhangolódva a Szent 
Szellem hangjára a szívünkben, akkor nem fogunk tıle hallani. 

 
Lukács 4:18 
„Az Úrnak Szelleme van énrajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az 

Evangéliumot hirdessem, elküldött , hogy a töredelmes szívőeket meggyógyítsam, hogy a 
foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon 
bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét.” 

 
Ez a fajta kenet, amirıl itt szól az Ige, ez fölénk száll. Ez a fajta kenet, ami ránk száll fölülrıl, ez 

azt a célt szolgálja, hogy Isten képességeivel felruházzon minket, hogy be tudjuk tölteni azt a 
hivatalt, amire Isten elhívott minket. Ez egy szolgálati ajándék kenet. A szolgálati ajándékokban 
szellemi ajándékok is szerepelnek.  

Jézus, amikor a földön szolgált, mind az öt hivatalban fel volt kenve. Legelsı sorban az apostoli 
hivatalban volt hivatalos. 

 
Efezus 4:11 
„És İ adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangélistákul, 

némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul:” 
 
Jézus Krisztust szükséges tehát példaként használnunk. Jézus Krisztusnak megvolt a kenete mind 

az öt hivatal betöltésére, és a kenet fölötte mérték nélküli volt.  
 
János 3:34 
„Mert akit az Isten küldött , az Isten beszédeit szólja; mivelhogy neki az Isten nem mérték 

szerint adja a Szellemet.” 
 
Ez az Ige Jézus Krisztusról szól. Jézuson mérték nélkül volt a Szent Szellem kenete - nekünk 

pedig a kenet a hivatalhoz jár, amelyre Isten elhívott minket. Azért kapjuk a kenetet, hogy meg 
tudjunk állni abban a hivatalban, és azt meg tudjuk cselekedni, amelyre Isten elhívott minket, és 
hogy abban a hivatalban meg tudjunk állni - azért kerül ránk az a kenet. Ez a kenet felülrıl kerül 
ránk.  



Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu — Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások 

 

10/5 Jim Sanders – Alaptanítások: A kenet 

 

Az a kenet, amely bennünk lakozik, az állandóan bennünk van. Az a kenet, amelyik kívülrıl 
száll ránk, az nem lesz folyamatosan mőködésben. Maga a lehetısége, hogy ez a fajta kenet 
kinyilatkoztassa magát, az mindig ott van - mert van egy kenet, amely minden egyes hivatallal, 
minden egyes elhívással együtt jár. 

 
Lukács 4:14-18 
„Jézus pedig megtért a Szellemnek erejével Galileába: és híre ment néki az egész 

környéken. És İ taníta azoknak zsinagógáiban, dicsıíttetvén mindenektıl. És ment Názáretbe, 
ahol felneveltetett: és bement szokása szerint szombatnapon a zsinagógába, és felálla olvasni. 
És adták néki az Ézsaiás próféta könyvét; és a könyvet feltárván, arra a helyre nyita, ahol ez 
volt írva: Az Úrnak Szelleme van énrajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az 
Evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívőeket meggyógyítsam, hogy a 
foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon 
bocsássam a lesújtottakat.” 

 
Isten Szelleme az, amely felken minket. Amikor Isten felkeni az illetıt arra a feladatra, amelyre 

elhívta, akkor ez a kenet mindenki által észrevehetı lesz.  
Láthatjuk ezt az Evangéliumokban Jézus Krisztus szolgálatán keresztül.  
Figyeltétek-e, hogy néha prédikátorok mennyire szárazan prédikálnak? Amikor 30 perce 

hallgatod ıket, úgy tőnik a számodra, hogy már órák hosszú sora óta itt ülsz, és azt mondják ennek 
ellenére, hogy Isten hívta el ıket prédikálni, és Isten kente fel ıket. Ha valaki Isten kenete alatt 
prédikál, akkor az nem ilyen száraz. Egy óra úgy fog elröppenni, mintha csak 10 perc múlt volna el. 
A kenet teszi ezt a különbséget.  

Tanítani és prédikálni Isten kenete nélkül - az nem más, mint katasztrófa.  
Vannak, akik ugyanezt a hibát követik el a belsı kenettel. Megpróbálnak a kenet nélkül élni, és 

anélkül élnek, nem figyelnek a hangra, és ezért az egész életüket eltévesztik. Vannak, akik 
démonokkal, és gonosz szellemekkel szállnak harcba a kenet nélkül. 

 
Apostolok Cselekedetei 19:13-17 
„Elkezdték pedig némelyek a lézengı zsidó ördögőzık közül az Úr Jézus nevét hívni 

azokra, akikben gonosz szellemek voltak, mondván: Kényszerítünk titeket a Jézusra, akit Pál 
prédikál. Valának pedig némelyek Skévának, egy zsidó fıpapnak fiai heten, akik ezt mővelik 
vala. Felelvén pedig a gonosz szellem, monda: A Jézust ismerem, Pálról is tudok; de ti kik 
vagytok? És reájuk ugorván az az ember, akiben a gonosz szellemvolt, és legyızvén ıket, 
hatalmat vett rajtuk annyira, hogy mezítelenen és megsebesülve szaladának ki abból a házból. 
Ez pedig tudtukra lett mindeneknek, mind zsidóknak, mind görögöknek, kik Efézusban 
laknak vala, és félelem szálla mindnyájukra, és magasztaltatik vala az Úr Jézusnak neve.” 

 
Jézus Neve hatalmas! Jézus Neve hatalommal és erıvel teljes, ezért nem szabadna 

bolondságokra használni, csakis hittel teljesen, és komoly szándékkal. A kenet teszi a különbséget. 
 
Apostolok Cselekedetei 4:23-31 
„Mikor pedig elbocsáttattak, menének az övéikhez, és elbeszélék, amiket a fıpapok és a 

vének mondottak nékik. Ezek pedig mikor hallották, egy szívvel-lélekkel felemelék szavukat az 
Istenhez, és mondának: Urunk, Te vagy az Isten, aki teremtetted a mennyet és a földet, a 
tengert és minden azokban levı dolgot. Ki Dávidnak, a Te szolgádnak szája által ezt 
mondottad: Miért zúgolódnak a pogányok, és gondolnak a népek hiábavalókat? Felállottak a 
földnek királyai, és a fejedelmek egybegyőltek az Úr ellen és az İ Krisztusa ellen. Mert bizony 
egybegyőltek a Te szent Fiad, a Jézus ellen, akit felkentél, Heródes és Poncius Pilátus a 
pogányokkal és Izrael népével, hogy véghezvigyék, amikr ıl a Te kezed és a Te tanácsod eleve 
elvégezte volt, hogy megtörténjenek.  
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Most azért, Urunk, tekints az ı fenyegetéseikre: és add a Te szolgáidnak, hogy teljes 
bátorsággal szólják a Te beszédedet, a Te kezedet kinyújtván gyógyításra; és hogy jelek és 
csodák történjenek a Te szent Fiadnak, a Jézusnak neve által. És minekutána könyörögtek, 
megmozdula a hely, ahol egybegyőltek; és betelének mindnyájan Szent Szellemmel, és az Isten 
Igéjét bátorsággal szólják vala.” 

 
Efezus 5:18 
„És meg ne részegedjetek bortól, miben kicsapongás van: hanem teljesedjetek be Szent 

Szellemmel.” 
 
Azt jelenti ez, hogy teljesnek kell lennünk a Szent Szellemmel. Isten azt mondja nekünk ebben 

az Igében, hogy folyamatosan meg kell tapasztalnunk a Szent Szellemmel való közösséget. Egy új 
kenetet, egy friss kenetét Istennek.  

A Szent Szellemmel való betöltekezéskor az elsı alkalommal van egy kezdeti hatalmas 
megtapasztalásunk, de ezt követıen sok újratöltekezés van - azért, hogy folyamatosan teljesek 
legyünk a Szent Szellemmel.  

Tehát választhatunk, hogy vagy teljesek vagyunk a Szent Szellemmel folyamatosan, vagy pedig 
csak üres tartályok vagyunk.  

Azt hiszem, hogy a gyülekezetben ez az egyik hely, ahol mindannyian eltévesztjük. Mert a 
keresztények nem látják a fontosságát annak, hogy folyamatosan beteljesedjenek a Szent 
Szellemmel. Nem látják annak a fontosságát, hogy Isten Igéjében el kell idızni, Isten jelenlétében 
kell lenni addig, amíg ezt a friss kenetet meg nem kapjuk Istentıl.  

Különösen itt Pesten, a pesti alkalmakon lehet azt megtapasztalni, hogy a hívık ebben a 
csodálatos friss kenetben felfrissülést kapnak, a Szent Szellem kiáradásában.  

A Szent Szellemmel való megkeresztelkedésnél van egy elsı, kezdetleges kitöltése a Szent 
Szellemnek, de a keresztények nem tudnak teljesek maradni a Szent Szellemmel, ha csak újra és újra 
meg nem telítıdnek a Szent Szellemmel.  

Ha az efézusi keresztény gyülekezetnek szüksége volt arra, hogy újra és újra telítıdjenek a Szent 
Szellemmel, beteljesedjenek, akkor nekünk is szükségünk van rá.   

Ezért van az, hogy hallani olyan Szent Szellemmel betöltekezett, megkeresztelkedett hívıket, 
akik nyelveken imádkoznak, megteszik a megvallásaikat, hitben élnek - és ennek ellenére nem 
történnek meg a dolgok az életükben.  

Az élet megpróbáltatásaiban, a nehézségeiben, a mindennapi életben az edényünkbıl elszivárog 
ez az erı, ezért újra és újra kel tölteni ezt az erıt. Ha nem gondoskodsz arról, hogy újra és újra 
beteljesedj Szent Szellemmel, akkor elıbb utóbb egy üres edény leszel csak.  

A mi országos összejöveteleink, amelyeket vagy szolgálókonferenciának, vagy hívık országos 
összejövetelének hívhatnánk, pontosan ezt a célt szolgálják, hogy mindenki, és fıleg a szolgálóink, 
újra és újra friss kenettel teljesedjenek be. Lehetne ezt hívni összevont, csoportos kenetnek is.  

Olvashatjuk az Apostolok Cselekedeteiben, hogy ahogy a hívık összejöttek, és egy szívvel 
lélekkel, egy akarattal imádkoztak Istenhez, a helységet kitöltötte Isten Szent Szelleme csodálatos 
friss kenete.  

Természetesen egyénileg otthon is, a saját belsı szobánkban is kell imádkozni Istenhez - de az 
másfajta jelenléte az Úrnak, amikor együttesen imádkoznak a hívık, egy akarattal, egy szívvel-
lélekkel. Az az Úrnak hatalmas, csodálatos jelenlétét hozza a színre.  

Ha folyamatosan teljes maradsz a Szent Szellemmel és Isten szent Igéjével, akkor lesznek olyan 
megpróbáltatások és próbák, amelyek nem tudnak meg sem közelíteni. Úgyhogy maradj közel 
Istenhez, és maradj az İ friss kenetében. Mert Istennek is ez az akarata az İ gyermekei felé, hogy 
maradjanak teljesek az İ Szellemében, és hogy megtapasztalják azt az életet, amikor folyamatosan 
teljesek vagyunk a Szent Szellemben és az İ erejében. 

Nézzünk meg olyanokat a Bibliából, akik ezt megtették: folyamatosan beteljesedtek újra és újra a 
Szent Szellemmel. Nem tudjuk az összes esetet megnézni, csak egy pár esetre fogunk kitérni. 
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Meg fogjuk nézni, hogy milyen tulajdonságokat hoz ez az életünkbe, ha Isten friss és szent 
kenetével teljesek tudunk maradni.  

 
Efezus 5:17-21 
„Annakokáért ne legyetek esztelenek, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. És meg ne 

részegedjetek bortól, miben kicsapongás van: hanem teljesedjetek be Szent Szellemmel,  
beszélgetvén egymás között zsoltárokban és dicséretekben és szellemi énekekben, énekelvén és 
dicséretet mondván szívetekben az Úrnak. Hálákat adván mindenkor mindenekért a mi Urunk 
Jézus Krisztusnak nevében az Istennek és Atyának. Vessétek alá magatokat egymásnak Isten 
félelmében.” 

 
Meg fogunk nézni Igéket, ahol az Ige azt tanítja, hogy szellemi énekekben, nyelveken kell 

dicsérni Istent, himnuszokban, zsoltárokban, dicséretekben. Énekelvén a szívünkben, és dicséretet 
mondván. Hálát adni Istennek folyamatosan.  

Ez tehát az, ami magával hozza Isten friss kenetét. De nagyon figyelmesen olvassuk el a 21. 
verset még egyszer: 

 
Efezus 5:21 
„Vessétek alá magatokat egymásnak Isten félelmében.” 
 
Ez egy igazi engedelmességet jelent. A keresztény testvéreknek engedelmesnek kell lenni 

egymásnak az Úr félelmében, úgy, mint az Úrnak.  
Ezt az Igét is sajnos sokszor a keresztények tévesen félreértelmezik, és extrém tanítások 

születnek ebbıl - és természetesen ezeknek a tanításoknak mi nemet mondunk!  
Engedelmeskedni annyit jelent, mint megnyitni egymás számára magunkat.  
Természetesen nem azt jelenti, hogy egyik a másikát uralná! Hanem megnyitjuk odaadóan 

magunkat egymásnak, és hogy nem makacs és keményfejő az illetı, és nem a saját útjait és az 
akaratát követeli. Pontosan az ellentettjét mondja az Ige!  

Tehát a helytelen, amikor azt mondja az illetı, hogy: mindegy, hogy mi történik, én akkor is a 
saját utamat akarom járni!  

Vagy azt mondja az illetı, hogy: én megmondtam a magamét, és ez így lesz, ebbıl nem engedek! 
Ha az ember megváltást kapott az Úrtól, üdvözült és betöltekezett Szent Szellemmel, akkor 

nagyon könnyen távolt tudja magát tartani ettıl a fajta magatartástól. Nem fogsz annyira ragaszkodni 
a saját újaidhoz és igazadhoz. 

Sokszor a keresztények úgy gondolják, hogy az alávetés az addig jó, és addig igaz, amíg mások 
vetik alá magukat ınekik. De amikor fordítva kellene az engedelmességet gyakorolni, az már egy 
másik dolog. Akkor hirtelen már nem tartják fontosnak az engedelmességet.  

Megfigyelhetı, hogy azok a keresztények, akik folyamatosan beteljesednek, és teljesek a Szent 
Szellemmel, csodálatos szeretetre méltó magatartásformában élik az életüket, és engedelmeskednek 
egymásnak, és akkor nem ragaszkodnak a saját útjaikhoz, és akaratukhoz.  

Engedelmesség azt jelenti, hogy engedünk egymásnak a gyengédség és a szeretet szellemében. 
Sokszor van úgy, hogy jobb, ha az ember becsukja a száját, és inkább nem mond semmit.   Még 
akkor is, ha neked van igazad az adott dologban, akkor sem kell szólnod.  

Az engedelmesség azt is jelenti, hogy egy nagyon alázatos szívvel vagyunk az Úrhoz.  
A keresztényeknek meg kell tehát tanulniuk az engedelmességet egymás iránt Isten félelmében.   
 
Efezus 5:22 
„Ti asszonyok, vessétek alá magatokat a saját férjeteknek, miként az Úrnak.” 
 
Sokszor a keresztények ezt az Igét is tévesen tanítják, a következı módon: ti feleségek, vagy 

engedelmesek vagytok a férjeteknek, vagy halál rátok! 
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Pedig ez a szó, amely a 22. versben szerepel, hogy ’engedelmesek’ legyetek, ugyanez az ige 
szerepel a 21. versben.  

A 21. versben azt mondja Isten: engedelmesek legyetek egymásnak Isten félelmében és 
szeretetében. 

Engedelmesség azt jelenti, hogy megnyitjuk magunkat egymás felé szeretetben, és nem 
ragaszkodunk az utolsó szó jogához, és a saját igazunkhoz.  

Amikor a Biblia a feleséget engedelmességre tanítja a férjével szemben, ez nem egy uralmi, 
alárendelt kapcsolatot tanít, hanem egy szeretetben való járást. A bibliai engedelmesség annyit 
jelent, hogy szeretetben járni egymással, egymás szeretetében és tiszteletében. Szeretetben kell az 
engedelmességet gyakorolni egymás felé.  

Nagyon fontos, hogy a szellemünk tanítható legyen, és alázattal teljes legyen Isten felé és 
egymás felé, mert ez egy nagyon fontos feltétele annak, hogy teljesek legyünk Szent Szellemmel, 
hogy engedelmesek vagyunk-e egymásnak. Ezért mindannyiunknak arra van szüksége, hogy 
engedelmességben álljunk egymással szemben, megnyissuk magunkat, és taníthatóak legyünk Isten 
Igéje iránt.  

Éppen most olvastam Kenneth Hagin könyvében, azt írja, hogy egyáltalán nem hallgat meg 
olyan tanítók tanításait, akik magukat nem tartják ebben a tanítható állapotban, nem taníthatók, mert 
hatalmas a veszélye a mindent tudó magatartásformának!  

Mindannyiunknak meg kell ıriznünk a tanítható szívet!  
Én is nagyon nyitott vagyok a tanítások felé, és legalább egyszer egy évben elmegyek én is egy 

szolgáló konferenciára, és nyitott vagyok mindarra, amit az Úr  az irányomba küld, legyenek ezek 
tanítások, legyenek korrekciók, javítani valók, hibákra való rámutatás.  

Egy mindent tudó szellem, vagy egy magatartásforma az ellent mond Isten Igéjének. A mindent 
tudó magatartásforma azt mondja, hogy: csak nekem van igazam, és mindenki más téved. Nekem 
aztán ne magyarázz, mert én minden tudok. Én majd elmondok neked még egy-két dolgot, hogy te is 
jobban tudd.  

Amikor egy kereszténynek ilyen a hozzáállása, az nagyon veszélyes! És egy ilyen fajta 
hozzáállással nagy a valószínőség, hogy idı elıtt hal meg az illetı, és megy haza az Úrhoz. Mert 
Isten úgy tervezte meg a gyülekezeti testet, hogy amit számodra küldeni szeretne, azt a többi hívın 
keresztül küldi el.  

Ismerek olyan szolgálókat, akik idı elıtt meghaltak ezért. Egyszer egy pásztort figyelmeztetett 
az Úr, hogy ha nem változik meg a magatartásában, és nem lesz tanítható, akkor ı meghal. A 
tanításaiban kellett volna, hogy megváltozzon, és elfogadjon kiigazításokat - ezeket visszautasította. 
Isten üzente neki, ha nem változik meg, meghal idı elıtt - habár nem Isten akarata, hogy meghaljon.  
A felesége is egy elrendelt szolgálója volt Istennek. Mind a kettıjüknek ez volt a hozzáállása: nem 
voltak hajlandók változni. A feleség így nyilatkozott a késıbbiekben: úgy hittük, hogy mi mindent 
tudunk, ezért nekünk nem kellett másokra hallgatni. 

Ez nem egy engedelmes magatartásforma. Ez nem az engedelmesség, amikor a szíved nem 
tanítható.  

Lehetetlenség a Szent Szellem dicsıségében élni, ha a szívünk nem tanítható!  
Ez a tanító pásztor elismerte, hogy inkább meghal, minthogy a gyülekezete elıtt megtegye 

ezeket a korrekciókat - és valóban meghalt. Lemaradt Isten áldásairól, mert nem volt tanítható.  
Egy tanítható szellem az aláveti magát másoknak.  
És én nagyon szeretem, amikor engem igazságra megtanítanak. Te nem?  
Nem arról beszélek, hogy valaki elképzeléseit, vagy ideáit, vagy fantáziáit tanulgassam, mert 

semmit nem fogok elfogadni tıled, ha nem a Bibliából bizonyítod! De ha valaki kinyilatkoztatást, 
megértést hoz Isten Igéjébıl, azt elfogadom. És szeretnék mindig is Isten Igéjének fényességében 
járni és szeretném fenntartani a tanítható szellememet. Ha valaki nem ırzi meg a szívében a 
taníthatóságát, akkor, ha Isten küld valakit, hogy ıt kiigazítsa, megsértıdik. Olyan hívıkrıl beszélek 
most, akik újjászülettek és betöltekeztek Szent Szellemmel.  
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Fıleg a prédikátorokra, a szolgálókra igaz, hogy az ı szívüknek taníthatónak, engedelmesnek 
kell lenni, mert ha ezt a tanítható szívet nem tartjuk fenn, akkor nagyon sok áldásáról lemaradhatunk 
Istennek.  

Természetesen megteheted azt, hogy nem értesz egyet az illetıvel, anélkül, hogy egy harag lenne 
a szívedben, vagy veszekedés.  

Egy evangélista szervezetnek voltam a tagja hosszú évek során. Minden vasárnap összejöttek a 
szolgálók, és ez nem feltétlen azt jelentette, hogy mindannyiónk egyetértett mindenben.  

Azért, mert ık nem hittek mindenben pontosan úgy, ahogy én hittem - megtehettük azt, hogy 
nem értünk mindenben egyet, de mindezt szeretetben tettünk. Kis dolgokban értem ezt, hogy nem 
értettünk egyet. Kis dolgokban volt ez, hogy nem értettünk egyet, de ettıl még szeretetben jártunk. 

 Ha Istennek addig kellene várni ránk, amíg teljesen tökéletesek leszünk, akkor nem lenne ember 
a földön, akit használhatna.  

Amit még egyszer szeretnék hangsúlyozni, hogy nem lehet Isten friss kenetében folyamatosan 
élni akkor, ha ezt az alázatos, tanítható szellemet nem ırzöd meg!  

Sokszor az emberek kinyilatkoztatással jönnek hozzám. Természetesen, amikor meghallgatom 
ezt az új megértést tıled, akkor azt az Ige tükrében kell megvizsgálnom. De az emberek, amikor 
legtöbbször ezzel a nagy kinyilatkoztatással hozzám jönnek, a szívük nem tanítható, nem akarják az 
Ige tükrében meghallgatni a válaszomat. Soha nem engedik meg, hogy az ı megértésüket az Igébıl 
megítéljük! Nem kapsz addig több fényt Istentıl, és megértést, addig, amíg abban nem jársz, amit 
már eddig kaptál.  

Soha nem láttam még ilyen hatalmas ellenállást és lázadást az emberek szellemében, mint itt, az 
újjászületés üzenetével szemben. Az emberek makacsak, és ellenszegülnek, és lázadnak, és 
ragaszkodnak a saját elképzeléseikhez. Nem fogadják el az újjászületés igaz megtapasztalását. Ezért 
nem értik meg azt, hogy az üdvösség megvallás által jön az életükbe. Ezért nem kapnak további 
fényességet és megértést Istentıl, mert taníthatatlanok.  

Nagyon sok ilyen embert láttam, és valóban arra lenne szükségük, hogy saját magukba 
forduljanak, és megvizsgálják magukat.  

Hogyan állíthatja magáról azt egy szolgáló, hogy majd ı a híveit egy magasabb szintre viszi, ha 
még az üdvösség üzenetét sem érti? Ez nagyon komoly és súlyos dolog, mert ha nem vagy képes 
arra, hogy az üdvösség és a megváltás fényében járjál, akkor nem tudsz az embereknek még több 
fényességet adni, mert az alapokat sem érted, és azt sem tudod tovább adni.  

Ha az embernek a helyes hozzáállású szelleme van, akkor nem bánja, ha kiigazítják, 
megköszöni. Az is igaz, hogy az embereket a szeretet és a kedvesség jegyében szabad csak 
kiigazítani, és mindent be kell bizonyítani, és mindent helyesen, a maga helyében, és maga idejében 
kell megtenni! 

Ha helyes a hozzáállásunk, és igaz a szívünk, akkor nem bánjuk azt, ha Isten Igéjének a tükrében 
kiigazítanak minket. És ha folyamatosan teljes vagy Isten Szent Szellemével, és ha fenn tudod tartani 
a Szent Szellem friss kenetét az életeden, akkor egy nagyon alázatos szíved van. Folyamatosan friss 
fényt és megértést fogsz kapni Istentıl.  

Olyan sok ember jön hozzám azzal a kéréssel, hogy ı is szeretne Isten felkentje lenni. És valóban 
látják az embereket, ahogy meggyógyulnak, de itt is sok butaságot elkövetnek az emberek. 

 
János 20:30-31 
„Sok más jelt is tett ugyan Jézus az İ tanítványai elıtt, amelyek nincsenek megírva ebben 

a könyvben; Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az Istennek 
Fia, és hogy ezt hívén, életetek legyen az İ nevében.” 

 
Ezért történnek a jelek és a csodák, hogy lássátok, hogy Jézus Istennek Fia. És miután valaki 

megértést kapott Jézus Krisztusról, akkor meg kell tanulni azt is, hogy hogyan lehet a többieket 
újjászületésre vezetni.  
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Egyszer beszéltem egy fiatalemberrel, kb. 4 évvel ezelıtt. Elmondta nekem az összes ıáltala 
szükséges formulát ahhoz, hogy valaki kereszténnyé válhasson. Megkérdeztem tıle: na és, miután 
megvallattad velük a bőneiket, és az összes siránkozáson túl vagytok, most mi következik? Azt 
felelte: azt nem tudom. Csak tisztogatási formulákban tudott gondolkodni.  Az igazság az, hogy a 
lényegét nem látta, és nem értette, hogy az újjászületés egy szellemi újjászületést jelent Jézus 
Krisztusban, hogy az illetınek a szelleme a bőnös oldalról van, ezért arra van szükség, hogy Isten 
újra teremtse, ehhez meg kell vallaniuk Jézus Krisztus, mint Urukat és Megváltójukat, és akkor az ı 
szellemük a sötétség oldaláról a világosság oldalára kerül.  

Ezek az emberek teljesen taníthatatlanok voltak! 
 


