A Szent Szellem kenete
Creflo Dollar
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A Szent Szellem vezetése 1.rész
A siker záloga, hogy meg van a képességed arra, hogy Isten Szelleme vezessen és a megfelelő
helyen fejezd be. A próféta – az új szövetségben – nem azért küldetik, hogy vezessen, hanem
hogy bátorítson.
- Elfogadom, hogy Isten Szelleme vezessen
- A Szent Szellem által vezetett életet élek, nem a hústestem vezet.
Ján 16:12-14 Még sok mondani valóm van hozzátok, de most el nem
hordozhatjátok. De mikor eljő amaz, az igazságnak Lelke,
elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem Ő magától
szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket
megjelenti néktek. Ő engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz,
és megjelenti néktek.
A Szent Szellem tud beszélni. Milyen szomorú, ha valaki beszél és nincs aki hallja.
- A Szent Szellem beszél és én hallgatom.
Micsoda haszon (áldás) számunkra, hogy képesek vagyunk hallani amit a Szent Szellem
mondani akar, és alávetjük magunkat a Szent Szellem vezetésének.
Péld 3:6 Minden te útjaidban megismered őt; akkor ő igazgatja a
te útjaidat.
Ézs 48:17 Így szól az Úr, Megváltód, Izráelnek Szentje: Én
vagyok az Úr, Istened, ki tanítlak hasznosra/haszonra, és
vezetlek oly úton, amelyen járnod kell.
Ha követed a Szent Szellem vezetését Ő haszonra fog vezetni: gyógyulásra, szabadulásra. Ha
megtanulod értékelni, hogy az Isten Szelleme vezet, és Szellem által vezetett életet élsz – ez
gazdaggá fog tenni. Nem csak anyagiakról beszélek.
Szükséges tudatában lenned a három részes anatómiádnak ahhoz, hogy tisztában légy azzal a
részeddel, ahol Isten, Isten Szelleme beszél veled.
Péld 20:27 Az Úrtól való szövétnek az embernek szelleme, aki
megvizsgálja
a
szívnek
minden
rejtekét/az
ember
belső
részeit/rejtett szobáit.
Ő a szellemeden keresztül fog vezetni, nem a fejeden, vagy a testeden keresztül. Ha ott van a
bensődben, tudod mielőtt még gondolat lenne.
Zsid 4:12 Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden
kétélű fegyvernél, és elhat a léleknek és szellemnek, az ízeknek és
a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek
indulatait.
Olyan gyülekezetben nőttem fel, ahol a lelket és a szellemet felcserélhetőnek tartották. Itt Isten
Beszéde azt mondja, hogy szétválaszthatók. Ebből következik, hogy nem felcserélhetők (nem
lehetnek ugyanaz).
Fejemmel, lelkemmel a lelki dolgokkal tartok kapcsolatot, a szellememmel – a szellemi
birodalommal, Isten Szellemével.
1. Tanulj meg Isten jelzésére figyelni, mielőtt bármilyen döntést hozol.
2. Isten akarja irányítani a lépteidet, az életedet.
A siker valódi kulcsa, hogy megvan a képességed arra, hogy Isten Szelleme vezessen és a
megfelelő helyen végezz.
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3. A Szent Szellem kész és képes arra, hogy vezessen téged. (az engedelmesség a dicséret
legmagasabb formája)
Jn 6:63 A beszédek, amelyeket én szólok nektek: szellem és élet.
Én egy szellem vagyok – birtokolok egy lelket és élek egy testben.
Isten és az Ő Beszéde szellem.
Istenhez - az Ő Beszédén keresztül - én szellemem által kapcsolódom.
Amit Isten akar mondani nekem:
1. az Igéjén keresztül fogja mondani
2. én pedig a szellemem által fogom hallani
A szellem birodalmával nem az intellektusom által fogok kapcsolatot teremteni.
Az Istennel való kapcsolat teremtés naponkénti Ige olvasást, és azon való elmélkedést igényel.
1. hogy tudatában legyek a szellememnek
2. tudatában legyek, hogy vannak szellemi füleim, és halljak Istentől
3. tudatában legyek, hogy amikor újjászülettem
- örökkévaló élet költözött a bensőmbe:
- Ez az élet; Isten áldásaiban bővölködő élet
- és Isten a szívembe töltötte az Ő szeretetét, Szelleme által.
Csak a szellemi emberem által kapcsolódom a szellemi birodalomhoz.
1.Kor 14:14 Mert ha nyelveken imádkozom az én szellemem könyörög
(a Szent Szellem által, Aki bennem van), de értelmem gyümölcstelen.

Amikor nyelveken imádkozom:
1. a szellemem aktív
2. az intellektusom nem érti
Ján 7:37-39 Az ünnep utolsó nagy napján pedig felálla Jézus és kiálta, mondván: Ha valaki szomjúhozik, jöjjön én
hozzám, és igyék.

Aki hisz én bennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai
ömlenek annak belsejéből.
Ezt pedig mondja vala a Szellemről, amelyet veendők valának az ő
benne hívők: mert még nem vala Szent Szellem; mivelhogy Jézus
még nem dicsőítteték meg.
A test külső, a lélek a középső, a belső… mi jön ki a belsődből?
Én nem függök az iskolázottságomtól,
nem függök attól, hogy valaki szeret-e vagy nem szeret,
én a Szent Szellemtől függök, és Ő támogatni fog engem minden nehéz helyzetben…

A Szent Szellem vezetése 2.rész
Te a te belső embered vagy!
Mi jön ki a belső emberedből?
Élő vizek folyói. Mik ezek a folyók? Információk, praktikus, hasznos utasítások. Profit jön ki a
bensődből - vezetés, válaszok a kérdéseidre, feltalálás, képzelőtehetség, felfogóképesség,
találékonyság, bőség, stratégia, belátás, kijelentés arról, amit nem tudsz. Az élő szellemedből
jönnek ki ezek, és táplálják, fenntartják az életedet.
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Tegyük ezt össze a Péld 20:27-tel : Az Úrtól való szövétnek az ember szelleme,
aki megvizsgálja a szívnek minden rejtekét.
Isten Szelleme az 1Kor 2:10 szerint kutatja Isten mélységeit. Ő ismeri Isten értelmét és
mindent amit Isten tud, Ő is tudja, és Ő fogott minket, ó, Jézus…(Creflo nyelveken szól) …Ő, Aki
mindent tud, beléd költözött. Ott lakik a bensődben. Ott lakik a bensődben! Ott lakik a
bensődben. És kutat a bensődben, hogy a bensődből folyók ömöljenek.
A Szent Szellem lakozása benned – Isten tervezése, hogy kifolyjon belőled élő forrásként a te
hasznodra.
Hadd mondjam hangosan: Megvannak a válaszok az élethez… (Creflo nyelveken szól)… a
bensőmben. A szellemem kutat…(Creflo nyelveken szól)… a szellemem aktívan kutat…(Creflo
nyelveken szól)… a szellemem aktív.
Ezért nem akarja az ördög, hogy nyelveken szólj, mert amikor elkezdesz nyelveken szólni,
aktívvá válsz, - aktívvá válsz. Nem kell csendben ülve várakoznod a válaszra. Ha nem jön a
válasz, aktivizáld! …(Creflo nyelveken szól)…
Remélem értitek, amit mondok. Nem vagyok bolond. Én tudom, hogy ez működik!
A szellemed aktív, amikor nyelveken imádkozol. És miközben nyelveken imádkozol, vezetés jön
fel a bensődből, mert a szellemed aktív.
Menj az ima-kamrádba, és kezdj el nyelveken imádkozni, elvárva, hogy valami feljön… (Creflo
nyelveken szól)… fel fog jönni, a vezetés fel fog jönni… (Creflo nyelveken szól)… fel fog jönni, a
vezetés fel fog jönni, - fel fog jönni, a vezetés fel fog jönni, - fel fog jönni, az értelmedbe:
láthatod, hogy mi volt ott, de te nem tudtad, mert nem láttad, de mert a szellemed aktív, kifolyt a
bensődből …(Creflo nyelveken szól)… Nem azért teszem mert várom, hogy valami varázslat fog
történni, hanem azért, mert elárasztom az életem helyzeteit Isten értelmével, bölcsességével… és
ha végül a megvilágosodás megérkezik – ez nem véletlen.
Tudjátok miről beszélek: ülsz a helyeden, és jön a megvilágosodás: igen! Igen!
Ez hiányzik Krisztus testének ma: egyszerűen nem értik ezt a nyelv dolgot!
Természetesen nem tudunk most az egészről beszélni, de ezt most akarom, hogy megragadjátok!
És maradjon bennetek, dolgozzon bennetek.
Ha most sötétben vagy, nem tudod, mit tegyél, az Istentisztelet után menj haza, és imádkozz
nyelveken!
Voltál olyan helyzetben, hogy nem tudtad, mi a baj? Nem tudtad, mi van… egyszerűen csak
elkezdtél sírni. A kisgyerek csak sír… mi a baj? … nem tudod, és te is elkezdesz sírni. Nem
tudom, te hogy vagy vele, de én voltam ilyen helyzetben. Nem tudtam mi a baj… és hirtelen…
elkezdtem nyelveken imádkozni … az értelmed nem érti, mit mondasz … (Creflo nyelveken szól)…
azután áttörsz…(Creflo nyelveken szól)… És halvány lila gőzöd sincs, mit mondtál, de a Szent
Szellem aktív – és fölkavarja a vizet, és készülődik, hogy kifolyjon a bensődből – és amikor
kijön a bensődből – lehetsz egy stop táblánál, ülhetsz a WC-ben, mehetsz lefelé a lépcsőn,
mosogathatsz – és jön, és eltalál – és hirtelen, ami rejtély volt – világossá válik, könnyű válasszá
a megoldáshoz.
Nem tudom, te hogy vagy vele, de én hálás vagyok Istennek a Szent Szellemben való
imádságért
Huh…(Creflo nyelveken szól)…
Nézzük meg most a lelki részt.
Jak 1:18 Az Ő akarata szült minket az igazságnak Igéje által, hogy az
Ő teremtményeinek valami zsengéje legyünk.

Halleluja…(Creflo nyelveken szól)…köszönöm Istenem…(Creflo nyelveken szól)…köszönöm Jézus. Ó
köszönöm, Uram. Kicsit fáradt volt a testem, és azt mondtam: „köszönöm a kis energiát, amit
kaptam …(Creflo nyelveken szól)…halleluja, dicsőség Istennek…(Creflo nyelveken szól)…Van, akinek
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meg kell köszönnie a kis pénzt, amit kapott: „köszönöm a kis pénzt, amit kaptam Uram.” …
(Creflo nyelveken szól)…Kezdj el köszönetet mondani Istennek…(Creflo nyelveken szól)…
Jak 1:18-21 Hívőkhöz szól:
Jak 1:18-21 Az ő akarata szült minket az igazságnak igéje által,
hogy az ő teremtményeinek valami zsengéje legyünk.
Azért, szeretett atyámfiai, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. Mert ember
haragja Isten igazságát nem munkálja.
Elvetvén azért minden undokságot és a gonoszságnak sokaságát,
szelídséggel fogadjátok a beoltott igét, amely megtarthatja a ti
lelkeiteket.
Újjászületéskor a szellemi embered születik újjá, és ez tökéletes, de a lelked – még akkor is,
ha újjászülettél, ha ezt mondtad: „Uram, jöjj a szívembe, ments meg…” a lelkednek megváltásra
van szüksége. A lelked megmentése egy folyamat. Az egyetlen mód a lelked (értelmed, az
intellektusod, a gondolkodásod) megmentésére Isten beszéde – mondja Jakab. Újjászületett
hívőkhöz szól, hogy állítsák helyre az elméjüket. Nem tudom eléggé hangsúlyozni; meg lehetsz
váltva, de ha nem hagyod, hogy az Ige helyreállítsa a gondolkodásodat és megújítsa az
elmédet…a lelked még mindig bajban van.
A gyülekezetek meg vannak váltva, de…(Creflo nyelveken szól)…Oh Uram, …(Creflo nyelveken
szól)…mi prédikátorok tápláljuk őket, a lelkük mégis veszélyben van. A lélek megmentése egy
folyamat…(Creflo nyelveken szól)…
23.Zsolt 3: Lelkemet megvidámítja (felfrissíti, helyreállítja amplified
Bible)… Az ember lelke úgy menekül meg, úgy „áll helyre”, hogy az elméje megújul Isten Igéje

által.
Az egyház legnagyobb szüksége ma, hogy az emberek elméje megújuljon Isten beszéde által.
A legnagyobb szükség ma az egyházban, hogy a tagok jöjjenek, leüljenek, és hallgassák az Igét,
hogy az elméjük megújuljon. Ez a legnagyobb szükség… (Creflo nyelveken szól)…mi nem tudunk
semmit, tudatlanok vagyunk…(Creflo nyelveken szól)…a lelkünk halott…(Creflo nyelveken szól)… Az
Ige mondja: Hós 4:6 „elvész az én népem, mivel tudomány/tudás nélkül
való.

A prédikátorok ilyen meg olyan szekciókat tartanak …(Creflo nyelveken szól)…az a kérdés,
hogy tanultál-e valamit. Engem az érdekel, hogy az elméd megragadja-e az Igét. Barátaim, én ezt
helyettetek nem tudom megtenni …(Creflo nyelveken szól)… Leckéket kell vennünk, mint egy
osztályban …(Creflo nyelveken szól)… Ámen.
Nézzük meg a harmadik részt, a testet!
Róma 12:1 „…szánjátok oda a ti testeteket élő, szent és Istennek
kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket.”
2Kor 5:17 Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek
elmúltak, ímé, újjá lett minden.

Gyülekezet gondolkodj velem, imádkozz velem. Egy új teremtés – egy új „én”.
Várjunk egy pillanatra: „ha Krisztusban vagyok, egy új „én” vagyok.
Hallunk ilyet: „meg kell halni az énednek.” Sehol nincs ilyen a Bibliában. Nem kell az
énemnek meghalni. Az énem újjáteremtetett. Új… benne van Isten. Nem meghalni kell az
énemnek, hanem alá kell vetni magamat Neki. Ez a magam a szellemi ember. Te szellemi ember
vagy. Az énem új teremtés; szellemi ember.
A lelkemnek meg kell váltatnia Isten beszéde által. Az elme megújulása által… Az egyedüli
rész, amely új teremtés lett, az a valódi éned, a szellemed. Ez az amiről beszélek; hogy jobban
szellem tudatúak legyünk. Amikor az Ige azt mondja, hogy „te” nem azt mondja, hogy a tested.
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Azt mondja, hogy a testedet alá kell rendelned a „te”-nek, a valódi énednek. Te vagy a valódi
ember. A test hozzád tartozik – Dicsőség Istennek De ha elhagyod a testedet, nincs többé te, mert
te elmentél…
Meg kell ismerjem magam. Ismerem a testemet (karjára mutat), ismerem az elmémet (fejére
mutat), de meg kell ismernem magamat (a bensejére mutat).
A Szent Szellem vezetése 3.rész
Jn 16:12-14 „Még sok mondanivalóm van hozzátok, de most el nem
hordozhatjátok. De mikor eljön amaz, az Igazságnak Szelleme, elvezet
majd titeket minden igazságra. Mert nem Ő magától szól, hanem azokat
szólja, amiket hall, és a bekövetkezőket megjelenti néktek. Ő engem
dicsőít majd, mert az enyémből vesz, és megjelenti néktek.”

Jelenleg egy sorozat közepén vagyunk: Hogy lehetünk Isten Szelleme által vezetettek? Azzal
kezdtük, hogy a Szent Szellem személyiségéről szóltunk – hogy a Szent Szellem egy valóságos
személy – a Szentháromság harmadik személye. Ő a kivitelezője Isten királysága minden
működésének ezen a bolygón – vezetni fog, irányítani, szólni, meggyőzni, megítélni.
Meg kell értened, hogy Ő egy valóságos személy. Láthatatlan, de valóságos. Az, hogy nem
látod fizikai szemeddel, nem jelenti azt, hogy Ő nincs ott. El kell kezdenünk megérteni, ki Ő, és
növekednünk kell az Ő jelenlétének a tudatában. El kell kezdenünk megérteni, hogy a Szent
Szellem a legnagyobb, legfontosabb érték (vagyontárgy, erősség) a keresztény életében.
És mégis az egyház olyan keveset tud Róla. El kell kezdenünk növelni a tudásunkat Róla, el
kell kezdenünk növelni a közösségünket Vele: Ő valóságos segítő, elvezet téged a győzelemre,
elvezet profithoz, elvezet olyan helyekre, ahol eredményeket érhetsz el.
Azután folytattuk azzal, hogy hogyan vezet téged a Szent Szellem, hogy fog irányítani, hogy
fogja megmutatni neked az elkövetkező dolgokat.
Olvassuk most a Jn 16:12-14 –et! Jézus itt a tanítványokhoz szólt, és azt mondta nekik:
„Figyeljetek, vannak dolgok, amiket el kell mondanom nektek, de most még nem bírjátok
elhordozni.” A következő versben azt mondja: „Tudjátok mit? Eljön az idő, amikor eljön az
Igazság Szelleme…”
Azt kérdezem tőletek: Eljött a Szent Szellem? Igen. Jézus úgy szól Róla mint az Igazság
Szelleme. Az amplified Biblia úgy fordítja: Igazságot adó Szellem. Isten Szelleme igazságot
kíván adni neked.
Különbség van az igazság és a tény között. A tény az, hogy megröntgeneztek és láttak egy
betegséget. De az igazság az, hogy „az Ő sebei által meggyógyultál”. Ha te jobban ragaszkodsz
az Igazsághoz, mint a tényhez, akkor az igazság meg fog szabadítani a ténytől és át fog vinni az
igazságba. Az Ige az Igazság.
A Biblia azt mondja: „Isten legyen igaz habár minden ember hazug” . Az Ige
igazság, és Isten Szelleme akarja adni neked az Igazságot. Hogy teszi ezt? Úgy, hogy adja neked
az Igét. Ez a kettő ugyanaz.
Jn 16:13-ban Jézus azután így folytatta: „Nem magától szól, hanem azokat mondja,
amiket hall, és a bekövetkezőket megjelenti néktek.”

Ő az igazság adó. Ő vezetni irányítani akar az Igazságban… azt akarja, hogy legyen
megvilágosodásod, bölcsességed. Isten Szelleme azért jött, hogy megmutasson neked dolgokat.
Vannak igaz dolgok, amiket meg akar világosítani neked, el akar vinni helyekre, és azt akarja,
hogy megértsük, hogyan jutunk el oda… Segít nekünk, - mivel Ő segítő – hogy a helyes
ösvényen menjünk… amely bővölködő élethez fog vezetni.
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Beszéltünk arról, hogyan lehetünk Isten Szellemétől vezetettek. Nos, figyeljünk meg néhány
dolgot ma délelőtt! A szellemi dolgok valóságosabbá válnak számunkra, ha szellem-tudatúbbá
válunk. Ha jobban fejlesztjük a szellem-tudatúságunkat – a szellemi dolgok valóságosabbá
fognak válni a számunkra.
Mit értek ezalatt? Szellemileg tudatosabbá kell válnod. Jobban tudatában kell lenned annak,
hogy te szellemi lény vagy. Neked nem szellemed van, hanem te vagy egy szellem. Az ember
egy szellemi lény, aki birtokol egy lelket és egy fizikai testben lakik. Ez az ember. Mi gyorsan
reagálunk arra, amit egy személy fizikai testén látunk. Azonban ez nem a valóságos „te”. Ez a
külső ember, háza annak a belső embernek, aki benne lakik. A lélek pedig a belső és a külső
ember között van. Tulajdonképpen még nem találkoztál magaddal. Ugyanis a valóságos te nem
látható, csak ha kifejeződik a fizikai testen keresztül.
Az ember egy szellemi lény. Mondd ki hangosan: Én egy szellemi lény vagyok, birtokolok egy
lelket és egy testben élek.
Vallásos módon a szellem és a lélek szavakat felcserélhetőként használták, mintha a kettő
ugyanaz lenne. De a kettő nem ugyanaz. Egy olyan gyülekezetben nőttem fel, ahol úgy utaltak a
szellemre, mintha a lélek lenne. Azonban ez két különböző dolog. A lélek területe az, ahol az
intellektusod van, ahol döntéseket hozol: a gondolkodásod, a döntésed, az érzéseid… a lelki
területen vannak.
Azonban a szellemi embered, tulajdonképpen az az ember, aki újjászületik, amikor behívod
Jézust az életedbe. Amikor behívod Jézust az életedbe, amikor átadod az életedet az Úrnak, az a
részed, amelyik megtelik isteni élettel – a szellemi embered.
A szellemi emberednek örök-élete van, mert Isten természete beleköltözött a szellemi
emberedbe…
A lelkednek viszont meg kell változnia a Jak 1:21 …szelídséggel fogadjátok a
beoltott Igét, amely megtarthatja(üdvözíti) a ti lelketeket.

A beoltott Ige által változik meg a lelked. Az Igén való elmélkedés újítja meg az elmédet.
A fizikai test ad házat a valóságos „te”-nek, aki a bensődben van Azt mondja az Ige: „ti
szánjátok oda a testeteket…” Álljunk meg itt egy pillanatra. A „ti”, amire a Rm 12 utal – a
valóságos „ti”, a szellemi emberetek. Ti szánjátok oda a testeteket élő, és szent és Istennek
kedves áldozatul mint a ti okos tiszteleteteket. A „ti” kire utal itt? A valóságos „ti”-re. Ha
testetek volna a valóságos „ti” nem mondta volna, hogy ti szánjátok oda a ti testeteket, mint egy
tulajdonotokat.
Én látom a házadat, de a valóságos „Te”-t most nem látom. Ha látod a kocsimat, - azt mondod:
„Hello Creflo” – pedig engem nem is látsz a felhúzott ablak mögött.
A fizikai test nem más, mint egy kagyló, burok, egy kéreg, egy hüvely, aminek a belsejében a
valódi „te” lakik.
A Szent Szellem vezetése 4.rész
Zsid 4:12 „Mert az Istennek Beszéde élő és ható, és élesebb minden
kétélű fegyvernél, és elhat a léleknek és a szellemnek, az ízeknek és
a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek
indulatait(a szív gondolatait, szándékait és céljait).

Ahogy elkezded fejleszteni a szellem tudatúságot, úgy leszel egyre inkább tudatában a szellemi
dolgoknak. A fenti Ige megmutatja nekünk, hogy a lélek és a szellem két különböző dolog,
ugyanis ha szét tudod választani őket, akkor nem lehetnek ugyanazok. Tehát különbség van a
szellem és a lélek között. Nem használhatod felcserélhetőként…
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Megértettem tehát, hogy a testemmel a fizikai világgal tartok kapcsolatot (megfogok egy virágot,
vagy ezt a pulpitust. Azt is megértettem, hogy a lelkemmel az intellektuális területhez
kapcsolódok: érzelem, értelem, akarat).
Ezzel a fizikai világgal semmiféle kapcsolatom nem lehetne a fizikai testem nélkül. A lelkem
nélkül nem tudnám kezelni az intellektuális területet: érzelmet értelmet, akaratot.
Ha tehát a fizikai világgal a testemmel tartok kapcsolatot, az intellektuális területtel a lelkemmel,
akkor a szellememet használom arra, hogy a szellemi világgal teremtsek kapcsolatot.
Tehát most arról beszélünk, hogy a Szent Szellemhez kapcsolódunk, hogy Istenhez
kapcsolódunk úgy, hogy Isten, Aki mindent tud, elkezdhesse irányítani az életünket, és
elkezdhesse megmutatni hová menjünk, hogyan és mikor menjünk. Ugyanis a sikerhez vezető
valóságos kulcs az, hogy megvan a képességem arra, hogy Isten vezessen, és a megfelelő helyre
megérkezzem. Ez a valóságos kulcs a sikerhez. Az élet bármely területén a sikerhez vezető út:
bírni a képességet arra, hogy belépj a Szent Szellem vezetési koncepciójába… és engedd, hogy
mondja neked: „Állj meg itt! Fordulj balra. Menj tovább öt mérföldet. Állj meg! Fordulj jobbra!”
Mindjárt eléred a rendeltetési helyedet!
Ezek a dolgok benn vannak a bensődben. Isten el akar vinni téged a rendeltetési helyedre az
életben. Azt akarja, hogy sikeres légy. Azt akarja, hogy győzz. Azonban nekünk meg kell
tanulnunk, hogyan kapcsolódjunk a szellemünkkel úgy, hogy a szellemünk elkezdhessen vezetni
és irányítani minket minden Igazságba.
Péld 20:27 Az Úrtól való szövétnek az ember szelleme, aki megvizsgálja
a szívnek minden rejtekét.

Meg kell mutatnom nektek, hogy a szellemi ember, a te újjászületett szellemed, a valódi „te”
– az Ige szerint – a lámpa, amit a Szent Szellem használni fog arra, hogy gondoskodjon
vezetésről az életedben.
A szellemedet használja ahhoz, hogy vezessen téged. A szellemeddel kapcsolódsz a szellemi
világhoz. Jn 4:24 Az Isten szellem, és akik őt imádják, szükség, hogy

szellemben és igazságban imádják.
Jézus azt mondja: Jn 6:63 …a beszédek, amiket én szólok nektek szellem és
élet.

Tehát, ha szellemi dolgokhoz akarunk kapcsolódni, azt a szellemünkkel kell tennünk. Ha
Istennel akarunk kapcsolatot teremteni, ezt csak a szellemünkkel tehetjük.
Figyeld meg az Ige nem azt mondja, hogy az ember teste az Úr lámpája. Azt sem mondja, hogy
az ember lelke az Úr lámpája. Ha tehát azt mondja, hogy a szellem az Úr lámpája, akkor Isten a
szellemedet fogja használni arra, hogy vezessen. Isten a szellemedet használja arra, hogy
beszéljen hozzád…a szellemedet használja, hogy mutasson dolgokat. Azonban ha nem vagy
tudatában, hogy szellemi ember vagy, akkor Ő ugyan szól hozzád, de te nem tudod átvenni, amit
ő próbál megmutatni neked, mert te az intellektusoddal, a testeddel próbálsz kapcsolatba kerülni
Istennel, a szellemed helyett.
Úgyhogy ma délelőtt arra kérlek, Hagyd el az agyadat…ne gondolkodj! Ne hidd, hogy bolond
vagyok, mert arra próbállak rávenni, hogy kapcsolódj valamihez, amit nem gondolkodással kell
megtenni. Azt kérem, hogy vedd hit által…
Vedd hit által, mert Ő mondja… én ezt kérem. És ha az elméd akar gondolkodni rajta és
összezavarni - ne engedd!
Én a szellememen keresztül hallok Istentől, a szellememen keresztül vagyok vele kapcsolatban.
Ő a szellememen keresztül szól hozzám.
Ő a szellememen keresztül vezet engem.
Ezért meg kell tanulnom, hogy „lépjek” a szellembe, hogy megértsem, mit akar nekem mondani
a szellememben. Ámen?
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1.Kor 14:14 mert ha nyelvvel könyörgök, a szellem könyörög, de értelmem gyümölcstelen.

Ez is egy érdekes Ige, mert amikor prédikálok róla ez túl van a testeden, az intellektusodon, mert
ismeretlen nyelven imádkozom… Mi ez az ismeretlen nyelv? A fordítók tették be (az angol
fordításban), hogy megértsük mit jelent a „nyelv” szó. Az Apostolok cselekedeteiben olvassuk,
hogy együtt voltak a felső házban Pünkösdkor… és a Szent Szellem belépett ebbe a földi
atmoszférába, és ez úgy hangzott mint egy sebesen zúgó szél… és rájuk ült, mint egy tüzes
nyelv… és elkezdtek szólni más nyelveken, ahogy a Szellem adta nekik szólniuk.
Az évek során sok zavar, összevisszaság volt a Szent Szellemmel kapcsolatban. A Sátán azon
van, hogy megtartsa ezt a zavart a Krisztus testében, mert ő tudja, mi történik, ha egy férfi, vagy
nő nyelveken szól, és azt akarja, hogy te ne tudd mi történik. Ami először megragadta a
figyelmemet az a szorgalom, amivel az ördög munkálta ezt a zavart az egyházban a nyelveken
szólással kapcsolatban. Ezt tette századokon keresztül.
Sok rossz tanítás van a nyelveken szólásról… Ha nem szólsz nyelveken, nem üdvözülsz… nos,
ez nem igaz. A Biblia nem mondja, hogy nyelveken kell szólnod, ahhoz hogy üdvözülj. A Biblia
azt mondja: „Ha Úrrá teszed Jézust az életedben és száddal megvallod, és hiszed, hogy Isten
feltámasztotta Őt a halálból, megmenekülsz. Ezt kell tenni az üdvösséghez.
Azután jön a másik, és azt mondja: „ Nincs benned Szent Szellem, ha nem szólsz nyelveken.
Lehet, hogy van üdvösséged, de nincs benned Szent Szellem. Nos, ez egy másik hazugság, mert
Rm 5:5-ben azt mondja a Biblia, hogy a Szent Szellem jött, hogy Isten szeretetét kitöltse a
szívünkbe…

Rm 5:5…Isten szeretete kitöltetett a szívünkbe a Szent Szellem által,
aki adatott nékünk.

A Szent Szellem vezetése 5.rész
Jn 7:37-39 „…ha valaki szomjazik, jöjjön énhozzám, és igyék! Aki hisz
énbennem, amint az Írás mondta, élő víznek folyamai ömlenek annak
belsejéből. Ezt pedig mondja vala a Szellemről, Akit veendők valának
az Őbenne hívők: mert még nem vala Szent Szellem, mivelhogy Jézus még
nem dicsőítteték meg.

A kérdés: Megdicsőíttetett Jézus? Igen.
Adatott a Szent Szellem? Igen.
Azt mondta itt: A bensőtökből ömleni fog élő víznek vagy élő Igének, vagy szeretetnek, vagy
útbaigazításnak, vagy vezetésnek, vagy bölcsességnek, vagy igazságnak folyama. Miért? Mert a
Szent Szellem – Aki kutat Istenben – beléd költözött. És mindent, amit Isten tud, azt a Szent
Szellem is tudja, és Ő benned él. Ezért mondja az Ige az 1.Jn 2:20-ban: „Adtam nektek kenetet
és mindent tudtok.”
Hányan vagytok, akik tudjátok, hogy magatoktól - természet szerint -, nem tudtok mindent?
Miért mondja, hogy adok nektek egy kenetet, és mindent tudtok? Mert újjászülettetek, és a Szent
Szellem belétek költözött, és Ő kutat Istenben, Ő ismeri Isten értelmét (gondolatait), és Ő tudja a
választ, mindenre, és Ő a bensőtökben lakik.
Járkálsz körül, és azt mondod: „nem tudom” – mert nem jutsz hozzá ahhoz, amid van. Pedig van
Valaki benned, Aki mindent tud – és ha meg tudod ragadni, amit Ő tud – soha többé nem leszel
sötétségben. És mert a Szent Szellem benned él, a bensődből élő víz folyama fog kiáradni.
Péld 20:27 Az Úrtól való szövétnek az ember szelleme, aki megvizsgálja
a szívnek minden rejtekét.
- 9 / 65 -

Mit csinál az emberi szellem? Kutat a bensődben. Tegyük most össze! Az emberi szellem az Úr
lámpája, kutat a bensődben. Hát nem látod?
Éppen most dillemában vagy. Egy helyzetben vagy. Ha tudnád a választ, gazdaggá, egészségessé
tenne, megszabadítana. Ha tudnád, hogyan tedd – előrelépést adna. Ha megértenéd, amit nem
értesz…
Figyelj ez a bölcsesség… A bölcsesség a képesség arra, hogy tudd, amit nem tudsz. Világos?
Tehát a belső embered, - akinek közössége van a Szent Szellemmel – kutat a bensődben…
Reggel azt mondta nekem az Úr: „Amikor a Szent Szellem a bensődbe költözött, bejárást adott
neked a mennyei könyvtárba.”
Tehát ha vezetésre van szükséged, a szellemed be fog menni a kutató (kereső) szobába, és elkezd
beszélgetni a Szent Szellemmel, Aki kutat Istenben… és hogyha ezt megérted, akkor - ahogy Ő
mondta –, a bensődből ömleni fog a bölcsesség, vagy a válasz, vagy minden, amire szükséged
van ahhoz, hogy kikerülj abból a helyzetből.
Én tudom a válaszokat a bensőmben. Tudom, hogy a szellemi emberem kutat a bensőmben.
Az Írás beszél arról, hogy ez olyan mint a forrás, és csak a bölcsesség embere tudja, hogyan
merje ki. Nos, ahhoz, hogy egy forrásból vizet merj, szükséged van egy vödörre. És tudnod kell,
hogyan bocsásd le a vödröt a forráshoz, hogy felhúzd a vizet a hasznodra. A nyelveken szólás a
te vödröd. Ez a te vödröd, amit használhatsz ahhoz, hogy lebocsásd a bölcsesség forrásához, ahol
azok a folyók vannak… és még ha nem is érted a nyelveken szólást, felhúzod a bölcsességet, és a
bensődből húzod fel – még a fejed nem ért semmit – de te húzod fel, - még nem érted – de jön
fel. Még nem tudod, hogy jössz ki az adósságból – de a válasz már úton van, - még nem oldottad
meg a helyzetet, de a válasz az úton van. Eddigre már sok időt töltöttél Szent Szellemben való
imádkozással… és a válasz fel lett húzva… Huú Jézus, huú Jézus… és hirtelen a lámpa
kigyullad: bamm… és kérdezed: „Honnan jött ez?” Onnan, hogy leeresztetted a vödröt a
forráshoz, és felhúztad azt a dolgot egészen addig, amíg megkaptad…huú Jézus.
Minden vezetés, amit eddig kaptam, a szellememből jött. És a legtöbb nyelveken imádkozás
közben jött: Ha nyelveken imádkozom, a szellemem aktív lesz. Miközben más nyelveken
imádkozol, vezetés jön fel a bensődből, mert a szellemed aktív… kutatásban van, válaszokat
keres… És csak imádkozom Szent Szellemben, és a szellemem aktívvá válik: keres, keres…
bemegy a mennyei könyvtárba… és én csak imádkozom nyelveken → húzom fel.
Ha nem tudod mi zajlik… azt gondolod csak egy vallásos valami,… titok. Azonban „a megértés
embere„ tudja, hogyan hozza ki. Pld 20:5 A tanács a férfi szívében olyan, mint
víz a mély kútban, mindazáltal a megértés embere kimeríti azt.

Nem csak egyszerűen leülsz és zajt csapsz…
Hú – ha ezt megértettem volna azonnal, amikor üdvösséget nyertem!… Sok kanyart
kikerülhettem volna… Megtanulni figyelni a Szent Szellemre, megtanulni, hogy vehetem át a
vezetését. 23 – 24 évembe telt, míg megértettem úgy, hogy most taníthassalak, hogy te eléggé
megérthesd. A szellemi dolgoknak nem kell titokzatosnak lenniük: Le kell bontani arra a szintre,
ahol megértheted…
És 48:16 … nem szóltam eleitől fogva titkon…

Igen, ez igaz. Amikor Isten szólt Noéhoz, különleges részletességgel szólt, nem csupán
benyomásokkal. Nem csodálatos ez? Hallani Istent, amint mondja: „csináld ezt ilyen
magasságúra, mérd ezt ki így, használj ehhez ilyen anyagot…” Isten tud hozzánk szólni
különleges részletességgel. Halleluja! Dicsőség Istennek! …(Creflo nyelveken szól)… Isten tudja a
rendeltetésedet. Az Ige azt mondja: „Én tudom a célt, és az jó.” Te nem tudod, hogy juss oda…
Ha pontosan tudnád, hogy mit kell tenned, és hogy hogyan jutsz oda; nem fecsérelnéd az időt,
hanem oda mennél, ahol lenned kell… Sok buktatót kikerülhetnél az életben, ha egyszerűen
Hozzá kapcsolódnál. Ámen?
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Micsoda lehetőség számodra, hogy itt vagy ma és hallod ezt az üzenetet!! Micsoda lehetőség,
hogy megtanulhatod hogyan legyél a Szent Szellem által vezetett…
És 48:17 Én vagyok az Úr, Megváltód, Izráelnek Szentje: Én vagyok az
Úr, Istened, ki tanítlak hasznosra/haszonra…

Hogy tanít minket hasznosra? Mi által? Azáltal, hogy vezet minket… Azáltal, hogy vezet és
irányít minket arra, amerre mennünk kell. Itt az És 48-ban a vezetésről szóló Ige egy prófétán
keresztül jön. A próféta kimondja Isten szavait: „Így szól az Úr…” és a próféta szavai által jött a
vezetésük.
Azonban most, amióta a Szent Szellem eljött és a bensőnkbe költözött – a próféta szolgálata
megváltozott. A próféta szolgálata már nem az, hogy vezesse a gyülekezetet. Most a Szent
Szellem feladata, hogy vezesse a gyülekezetet, az egyházat. A próféta feladata most nem az,
hogy vezesse az egyházat, hanem hogy megerősítse, amit a Szent Szellem mondott. A próféta
olyan Igéket fog szólni, amit már a Szent Szellem mondott, hogy megerősítse, hogy amit a
bensődben hallottál, az valóban Istentől volt. Így tudja Isten használni a prófétát, hogy még több
békességet adjon a meglévőhöz.
Én nem embertől akarom először hallani az Igét, amint nekem mondja, hanem csak miután a
Szent Szellem már mondta nekem, és akkor az ember megerősítheti azt, ami már megvolt.
Sok ember nem tölt Istennel időt: nem olvassa a Bibliát, nem jön gyülekezetbe, nem
imádkozik… és a Szent Szellem szól, de ők nincsenek abban a pozícióban, hogy hallják, amit
mondani akar… úgyhogy meghallgatják a prófétát elsőnek. Ez jól is hangzik, ha kenet alatt van a
próféta, azonban hallhatták volna először a Szent Szellemtől, és ha másodszor a prófétától
hallották volna, ez megerősítette volna a bizalmukat, hogy kilépjenek, és megtegyék azt, amit
kell.
Ha először a prófétától hallod – csak gondolod, hogy ő a Szent Szellemtől szól, de nem tudod,
mert nem töltöttél időt a Szent Szellemmel. Ha először embertől hallasz – jön a sátán és
kihasználja ezt – mert nem töltöttél időt a Szent Szellemmel és ez az ember prófétálhat
mindenfélét. Igen. Ezt mondja az Úr…jejejejeje… ez a feleséged… aztán belemész a csőbe…
Mert lusta voltál ahhoz, hogy időt töltsél a Szent szellemmel, hogy közösséged legyen a Szent
Szelemmel, hogy Ő lehessen az első, aki kézbesíti az üzenetet.
Mondom nektek életbevágóan fontos meghallani, amit a Szent Szellem mond. Életbevágóan
fontos meghallani amit a Szent Szellem mond. Ámen?
Az egyházat elsősorban a Szent Szellem vezeti, a próféta erősíthet.
Nos, használhat Isten ma prófétákat? Igen. Használt is és fog is használni. Azonban az a legjobb,
ha időt töltesz Istennel, hogy te magad hallhass Istentől.
Sok ember úgy gondolkodik, hogy menjünk Isten prófétájához, majd ő megmondja, mit kell
tenni. Nem lehetsz ilyen lusta! „Menjünk Dollár pásztorhoz, ő majd tudja, mit kell tenni.” És
idehozod hozzám: - Dollár pásztor, az Úr szólt hozzám, hogy ezt tegyem, te mit szólsz?
- Nem tudom. Te döntsd el, én nem tudom.
Én őszinte vagyok, az igazat mondtam.
Amivel most foglalkozunk az rád és Istenre tartozik. És az, hogy én próféta vagyok, nem jelenti
azt, hogy mindent tudok az életedről. Én nem tudom, mit csinált a feleséged tegnap éjjel. Ne
gyere hozzám, mondva: „ő biztos tudja, ő egy próféta.” A próféták nem tudnak mindent. De van
Valaki, Aki tud mindent: a Szent Szellem. Ő tud mindent, és ha időt töltesz Vele, meg fogja
neked mondani, mit tegyél.
Neked időt kell töltened Istennel, hogy Isten Szelleme elkezdjen vezetni, irányítani és
megmutassa neked, mit kell tenned, hová kell menned. Hogyan teszi ezt? Elsődlegesen egy belső
világosság által. A Szent Szellem elsődlegesen egy belső bizonyosság által fog vezetni.
Elsődlegesen egy belső bizonyosság által.
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Mondhatom nektek, nagyon fontos üzenet ez a mai. Baj idején tudnod kell, hogyan hallj Istentől.
Hogy fog a Szent Szellem tanúskodni a te szellemeddel együtt?

Rm 8:16 …a Szellem bizonyságot tesz a mi szellemünkkel együtt, hogy
Isten gyermekei vagyunk.

Az első izgalmas üzenet, hogy a Szent Szellem tanúskodni fog a szellemünkkel együtt. Ez az
igazság; most olvastuk. Isten Szelleme tanúskodni fog a mi szellemünkkel együtt. Megmutatom
hogyan: Amikor újjászülettél, Isten Szelleme tanúskodott a szellemeddel együtt;
„Megmenekültem, meg vagyok váltva.” Még akkor is ha jön valaki és azt mondja: Jézus
nevében kellett volna bemerítkezned… vagy az Atya, Fiú, Szent szellem nevében kellett volna…
Vagy akárki akármit mond, te tudod, hogy meg vagy váltva, mert Isten Szelleme tanúskodott a
szellemeddel együtt; „tudom, hogy meg vagyok váltva.”
Nos, ez a belső bizonyosság a szellemedben. A legjobban így lehetne megfogalmazni: olyan
mint egy jelzés a szellemedben. Volt már ilyen jelzésed a szellemedben? Ez a belső bizonyosság.
Egy jelzés (megtorpanás) a szellemedben. Készülsz valamit tenni, és a szemed, értelmed szerint
minden tökéletesnek látszik. Úgy tűnik nincs ok az aggodalomra – mégis a szellemedben kapsz
egy jelzést. Pedig jónak látszott, tökéletesen hangzott… mégis Isten Szelleme jelez a
szellemedben. Ne menj el emellett olyan gyorsan!
Hallottam embereket miután megtették, megtörtént: „Valami szólt nekem…” Ez volt Isten
Szelleme, megpróbált tanúskodni a szellemeddel, de nem figyeltél rá. Sokszor utólag döbbenünk
rá: „éreztem”. Mi mindig utólag gondolunk Őrá, Ő azonban az adott helyzetben akar szólni.
Pl. úgy néz ki, hogy egy jó állás, jó hely, boldogulni fogsz, stb. csak éppen a szellemedben van
egy jelzés. „Mi ez a jelzés a szellememben?” Figyelj oda erre a jelzésre! Ő próbál megmutatni
neked valamit. Ne hagyd figyelmen kívül ezt a jelzést!!
Pl. a lányod jön a választottjával… Jól néz ki, szépen mosolyog, jókat válaszol, minden jónak
tűnik… De figyelj! Jelzés van a szellemedben!
Mi a kenet?
Ez a legfontosabb sorozat, amivel szolgáltam eddig. Hosszú időt vett igénybe elérni ehhez a
ponthoz; két és fél éve próbállak felkészíteni benneteket arra, amit hallotok és hallani fogtok.
Izgatott vagyok miatta, mégis tanítanom kell. Útbaigazítanom benneteket, mert ez valami olyan,
amit birtokolnotok kell ezekben az utolsó napokban. Ez az előny, amitek lesz a világ előtt - ha
megértitek, hogyan lehet Isten kenete alatt élni és vezetve lenni Isten kenete által.
És 10: 27 „És lesz azon a napon: eltávozik az ő terhe a válladról és
igája nyakadról, és megromol az iga a kövérség (kenet) miatta.”

Évek óta beszélünk a kenetről… így határoztuk meg: „Terhet eltávolító, igát megtörő erő.” A 27.
versben ezt mondja: „ama napon” Én hiszem, hogy ez az erő napja, a kenet napja… hiszem,
hogy ez az a nap, amelyben most már benne vagyunk.
Isten Szelleme szólt hozzám és elmentem Copeland testvérhez Anahaimba… és Isten Szelleme
ugyanezt mondta neki is; hogy ezen a napon Isten valami elképesztőt fog tenni, olyat, amit eddig
még soha nem tett azoknak az életében, akik hisznek ebben… Dicsőség Istennek! És úgy
gondolom, mi hiszünk ebben… Ámen?
Azután azt mondja az Ige: Az ő terhe levétetik a válladról. Tudjátok sok teher van, amit
megtűrünk a vállunkon, de van egy kenet, amely le fogja venni ezeket a terheket a válladról.
Azután beszél az igáról, amely lekerül a nyakadról. És azt mondja: ez az iga nem csak megtörik,
hanem meg is semmisül. Ha egy igát eltörnek, még megjavítható, de ha összetörik,
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használhatatlan lesz, nem létezik többet. Mondom nektek, a nyakatokon vannak igák, amiket a
kenet összefog törni, nem leszel képes többet használni!
Figyeld, azt mondja: A terhek levétetnek a kenet miatt. A kenet definiálásához itt az Ige: „A
kenet terhet eltávolító, igát összetörő erő.
Nézzük meg, mi az erő: Az erő képesség, amely által eredményt érsz el. Tehát mi Istentől
származó képességről beszélünk, amely által eredményeket érhetünk el. A kenet képesség
Istentől, amely eltávolít terheket és összetör igákat.
Ezt fogja tenni. A kenet el fogja távolítani a terheket, és összetöri az igákat.
Ebben a sorozatban mélyebbre akarok menni: pontosan mi is a kenet. Most arról beszélünk, hogy
mit tesz. De: mi az?! Lényegében mi a kenet? A kenet isteni képesítés (felhatalmazás); Isten az
Ő képességeit a mi természetes képességeinkre helyezi.
Az Ő természetfölötti képességei a mi természetes képességeinken→ természetfölötti képesség.
Az Ő képességei rajtunk – a természetes képességeink fölötti képességet kapunk. Isteni
képesítés. Isten képessége a te képességeiden, hogy képesítsen olyan dolgok megtételére, amit
korábban nem tudtál megtenni. Ráteszi az ő képességét a te képességedre, így az Ő képessége
rajta van a te képességeden; és képes vagy megtenni, azt, amire nem volt képességed megtenni.
Isteni képesítés. Megtenni azt, amiről tudod, hogy a saját képességeddel nem tudod megtenni.
Van rajtad egy isteni képesítés, hogy meg tudd tenni!
Jézus azt mondta, hogy egy hívő lehet olyan mint Isten a jellemében… hogy egy hívő lehet olyan
mint Isten: szeretetben, örömben… a természetében. Hasonlóképpen a hívő lehet olyan mint
Isten szellemben, és a hívő lehet olyan mint Isten az erő megmutatásában. Igen. Ámen.
Mi lehetünk olyan, mint Isten az erő megmutatásában.
Isten országa nem szavakból áll, hanem szellem és erő megmutatása.
Egész mostanáig – évek óta – sok szép prédikációt hallottunk az egyházban, sok dologról, de
nagyon keveset láttunk az erő megnyilvánulásából. Szeretném, ha ez a gyülekezet felkészülne,
mert azon vagyok, hogy bevezesselek benneteket az erő megmutatásába. Nemcsak beszélni, nem
csak prédikálni, hanem meg is mutatni, hogy a mi Istenünk nem halott, hanem Ő él, és bemutatni
ezt az erőt.
Nos, nem egy oka van annak, hogy nem látjuk Isten erejének a megnyilvánulását. Olvassuk az
Apostolok cselekedeteiben Isten erejének a megnyilvánulásairól, de nekünk ma jobban kellene,
hogy működjön ma, mint nekik akkor – mégis Isten erejének több megnyilvánulását látjuk az ő
idejükben, mint a mi napjainkban – mert valami hiányzik. Mi azt gondoltuk, hogy fokozatok
vannak az erő megmutatásában. Azonban ez nem a te erődben van, nem a te hatalmadban,
hanem Isten Szelleme által. Figyelitek, amit mondok?!
Tehát arról beszélünk, hogy hogyan juthatunk abba a pozícióba, ahol láthatjuk Isten erejének a
megnyilvánulását. Vagy: emlékezzetek a kenet meghatározására: Olyan képesség Istentől, ami
eredményeket hoz.
Képesség eredmények elérésére:
- a munkádban
- házasságodban
- családodban
- anyagiakban
Én nem fecsérelném az időmet vallásban, amely nem hoz eredményeket. Nincs időm
gyülekezetesdit játszani, szükségem van eredményekre az életemben, és meg fogjuk mutatni
nektek, hogy juthattok eredményekhez. Hányan szeretnétek eredményt?
Ez a képesítő erő egy kiáradás a Szent Szellemtől emberi edényekbe, és emberi edényeken
keresztül. Tudjátok, hogy a Szent Szellem nélkül – Aki a Felkenő, Akié az erő – nincs semmi.
- 13 / 65 -

De amikor újjászülettél, a Szent Szellem beléd költözött, kiöntötte Isten szeretetét a szívedbe. Ő
a te újjászületett, újjáteremtett szellemedben lakozik. A kenet tehát a kiáradása ennek a
képesítésnek, ez az erő árad ki a Szent Szellemből rajtad, az emberi edényen keresztül. Ez az a
pont, ahova el kell érkeznünk. Abban az időben vagyunk, hogy Ő ki akar áradni emberi
edényeken keresztül. Az életeden keresztül, hogy megérintsen valaki mást. A Szent Szellem
kenete a te életeden… A Szent Szellem kenete, ez a képesítő erő, képesség kenet, ez a kenet az
életeden – ez a mesterkulcs a beteljesedéshez, befejezéshez.
Ez a mesterkulcs – ha beteljesedést akarsz az életedben, ha befejezést akarsz az életedben, akkor
ez a kenet, ez az erő a Szent Szellemtől - az életeden kell, hogy legyen. Ha beteljesedést és
befejezést akarsz az életedben… Hányan vagytok kész beteljesedésre és befejezésre az
életetekben? A kenet szintje határozza meg a progresszivitást egy Isten emberének vagy
asszonyának az életében. A kenet szintje az életedben határozza meg, hogy mint Isten embere –
mit tudsz megtenni. A kenet szintje az életedben fogja meghatározni, hogy mit tudsz csinálni.
Mi a kenet szintje? Figyeld meg az életed progresszivitását! Ha a szintje alacsony…többnyire a
kenet szintje alacsony. És azt mondjuk, - ha taníthatlak – hogy emeld fel ennek a kenetnek a
szintjét és akkor elvárhatod , hogy a progresszivitásod szintje is emelkedni fog. Ha a kenet
szintje nem tud növekedni – ez „Lódebárban” (meddőségben) fog hagyni téged.
Foglalkozzunk akkor a fő dologgal! Ez pedig az, hogy a kenet növekedjen.
Nos, ahhoz, hogy ez összeálljon, meg kell értenünk bizonyos kifejezéseket, amelyeket vallásos
módon használtunk… sok ilyennel kapcsolatban volt vallásos értelmezés, azonban nem volt
gyakorlati, sőt gyakran nem is volt helyes értelmezés. Pl. meg kell értenünk, hogy különbség van
a Szentszellem-keresztség és a kenet között. Tudjátok, fogtuk a Szentszellem-keresztséget, a
betöltekezést, a kenetet – jól összezavartuk, azután elkezdtük szinonimaként használni őket.
Pedig nem azok. Úgyhogy szét kell választanunk ezeket, hogy láthassátok a közöttük lévő
különbséget.
Nos, mi a különbség a Szentszellem-keresztség és a kenet között? A Szentszellem-keresztség
olyan, mint egy futóverseny kezdete. Olyan mint egy beavatás szellemi mélységekbe. Maga a
szó is mutatja: beavatni egy csoportba… bemeríteni valamibe – ez azt fejezi ki, hogy része vagy.
A vízkeresztség jelzi, hogy beavattattam valamibe. A beavatás azonosulást hoz: amibe
beavatnak, azzal azonosulsz. A beavatás azonosulást eredményez.
Nos, ahogy megértjük a Szent Szellem különböző szintjeit, láthatjuk a különbséget a Szentlélekkeresztség és a kenet között. Ma délelőtt példabeszéd formájában, illusztrációkkal fogok beszélni
hozzátok, hogy megpróbáljuk kibontani a definíciókat, hogy láthasd, magad elé képzelhesd. Így
tudunk beszélni egy olyan témáról, amit nehéz megérteni, de ha példabeszédeket, illusztrációkat
használunk, akkor képes leszel megérteni és megragadni, úgyhogy mondhatod; megvan! Megértettem mit jelent.
A Szent Szellem szintjeiről szeretnék beszélni: a Szent Szellem három különböző szintjéről.
- Az első szint: a forrás szintje
- A második szint: a folyó szint
- A harmadik szint: az eső szint
Illusztrációként akarom használni ezeket a szinteket.
- Amikor újjászületsz, kapod a forrás szintjét a kenetből, a Szent Szellemből
- Amikor Szent Szellem-keresztségben és annak bizonyítékában a nyelveken szólásban részesülsz, egy folyó szintet kapsz a Szent Szellemből.
- Azután van a túláradó szint; ez pedig az eső szint.
1. Beszéljünk most a forrás szintről.
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Jn 4: 6-14 Ott volt a Jákób forrása. Jézus azért, az utazástól
elfáradva, azonmód leült a forráshoz. Mintegy hat óra volt (déli 12 óra
a mi időszámításunk szerint). Jöve egy szamariabeli asszony vizet meríteni.
Monda neki Jézus: Adj innom! Az Ő tanítványai ugyanis elmentek a
városba, hogy ennivalót vegyenek. Monda néki a szamariai asszony:
Hogy kérhetsz inni zsidó létedre éntőlem, aki szamariai asszony
vagyok?! Mert a zsidók nem barátkoznak a szamariaiakkal.
Felele Jézus, és monda néki: Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy
ki az, aki ezt mondja neked: adj innom!: te kérted volna Őt, és
adott volna néked élő vizet… Valaki abból a vízből iszik, amelyet én
adok néki, soha örökké meg nem szomjúhozik. Hanem az a víz, amelyet
én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje (forrása) lesz ő
benne.

Ez az illusztráció az újjászületésről szól. Azt mondja: ha iszol ebből a vízből, az olyan lesz,
mint egy forrás a bensődben. Ez a megtérésedről, újjászületésedről szól.
A Biblia azt mondja: „Senki sem mondhatja Úrnak Krisztust, csak a Szent Szellem által.”
Amikor újjászülettél – ez a Szent Szellem szintje – olyan mint egy vízforrás, ami a bensődben
van.
A Szent Szellem szintje a megtéréskor a vízforráshoz van hasonlítva. Térj meg ma! A Szent
Szellem bejön az életedbe, és úgy van az életedben, mint a víz a forrásban.
2. Második szint - a folyó szint.
Jn 7: 37-39 Az ünnep utolsó, nagy napján (sátrak ünnepének utolsó napja, a
vízmerítés ünnepe) pedig Jézus felállt, és felkiáltott:
-Ha valaki szomjas, jöjjön hozzám, és igyon! Aki hisz bennem, annak –
ahogy az Írás mondja – élő vizek folyamai ömlenek majd a bensőjéből!
Ezt pedig a Szellemről mondta, amit azok kaptak meg később, akik
hitre jutottak őbenne, mivel akkor még nem volt elérhető számukra a
Szellem, hiszen Jézus még nem dicsőült meg.

Figyeld meg: aki hisz – olyanról beszélünk, akiben már ott a forrás, aki már újjászületett,
akinek már üdvössége van… Először élő vizek forrása volt – itt már élő víz folyói.
Itt a Szentszellem-keresztségre utal, amit azok vesznek, akik már hittek. Újjászületsz – a
Szent Szellem bejön mint egy forrás. Azután veszed a Szent Szellem bemerítését a
nyelvekenszólás bizonyítékával → és folyók jönnek a bensődből.
Ez a megtapasztalás folyóhoz van hasonlítva. Megtéréskor van egy forrásod a Szellemből. A
Szent Szellembe való bemerítéskor folyóid vannak a Szellemből.
A forrás és a folyó is függ a klímától. Ha a klíma száraz a forrás ki fog száradni és a folyó
szintje alacsony lesz. Tehát függ a klímától.
Hasonlóan – szellemileg szólva a forrásod és a folyód függ a klímától. Milyen klímában
vagy? Ige nélküliben? Mert ha olyan klímában vagy, ahol nincs Ige, a forrásod ki fog száradni
és a folyód szintje alacsony lesz.
Nos, ne mondd nekem, hogy a gyülekezetek egyformák. A mi gyülekezeteink nem
egyformák! Jó lesz, ha figyelsz arra, hogy Isten vezessen abba a gyülekezetbe, ahol lenned
kell, ugyanis vannak helyek, ahol nem töltik fel forrást, és a folyók szintje alacsony.
Meg kell értened, hogy ha a forrás éppen csak csordogál, szomjasak leszünk, és ha a folyók
szintje alacsony; vannak bizonyos tevékenységek, amelyek nem valósíthatók meg alacsony
vízszintnél. Például nem tudunk búvárkodni, és még sok egyéb dolgot nem tudunk megtenni,
mert a folyók szintje alacsony. Nos, ez a klímától függ - amiben vagy.
3. Van egy másik szintje a Szent Szellemnek, amely túlhaladja ezt a két szintet.
Ennek a neve: az eső szint.
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Nos, a kenet az eső szinthez van hasonlítva.
Eső nélkül a forrás és a folyó kiszáradnak. Az eső az élet csatornája. Vedd el az esőt, és
automatikusan befolyásolni fogod a forrás és a folyó állapotát. Az eső biztosítja a forrás és a
folyó jólétét. Az egyedüli módja a megtelésünknek. Az egyetlen módja annak, hogy
megtöltsd a folyót, megtöltsd a forrást: az eső. A forrás működése – ha bővizű is, akkor is
korlátozott – bizonyos tevékenységeket nem lehet megtenni a forrásban akkor sem, ha bővizű.
Amit meg tudsz tenni a folyóban, nem tudod megtenni a forrásban. Nem tudok csónakázni a
forrásban – függetlenül attól, hogy mennyi víz van benne. Csupán az újjászületés nem elég
bizonyos dolgok megtételéhez. Csupán megváltva lenni, nem lesz elég. Megtértél. Most már a
mennybe mész. De vannak bizonyos dolgok, amiket nem tudsz megtenni, míg ezen a bolygón
vagy – ha egyszerűen csak meg vagy térve. Újabb szintre kell emelkedned! A forrásnak át
kell változnia folyóvá. Tudod, hogyha magas a folyó vízszintje, vízierőművekkel áramot lehet
termelni, árut lehet fuvarozni a folyón, halászni lehet benne. Különböző dolgok vannak,
amiket megtehetsz a folyóban, de nem tehetsz meg a forrásban…
Ha bemeríttettél Szentszellembe, nemcsak meg vagy váltva, hanem lehetőséged is van, hogy
erőre tégy szert és eredményeket érj el az életedben, mert a folyószinted magas. Értitek amit
mondok?! Egy folyó produktivitása a szintjétől függ, a szint pedig az esőtől.
Megpróbálunk produktívak lenni az életünkben, de nem tudunk az esőről, a kenetről, a
képességről, az Istentől származó képesítésről, - hogy felemeljük a folyónk szintjét.
Zak. 10:1 Kérjetek esőt az Úrtól a késői eső idején! Az Úr
villámlást szerez, és záporesőt ad nékik és kinek-kinek füvet a
mezőn.

Figyeld meg az utasítást! „Kérjetek esőt az Úrtól!” és figyeld meg: Ő fog adni esőt. Mit kell
tenned?: Kérjél esőt. Az eső minek a képe? A kenet, vagy erő, vagy képesítő-erő eredmények
elérésére.
Itt világosan láthatod, hogy Isten a kenetre utal. És ez egy megfelelő évszak most. Mondom
nektek, hogy ez a megfelelő idő Istentől esőt kérni. Istenem! Mindenféléért imádkoztatok…
egy új autóért, házért, ezért, azért. Azonban most itt az idő esőért imádkozni. Mert ha esőt
kapsz fel fognak emelkedni a víz-szintek. És ha a folyó szintje megemelkedik, be fog úszni az
autó, a ház. Ami eddig nem tudott jönni a szárazság miatt.
Segíts nekem Uram! Megpróbálom az utasítást teljesíteni, amit kaptam ma reggel.
Jóel 2: 23,24 Ti is, Sionnak fiai! Örvendezzetek és vigadjatok az
Úrban, a ti Istenetekben, mert megadja néktek az esőt igazság
szerint, és korai és késői esőt hullat néktek az első hónapban.
És megtelnek a csűrök gabonával…

Figyeld meg, mit mond megint az esőről, ami a kenet, a képesítő-erő. Az első hónapban a
fordítók beszúrása. Az eredeti szöveg nem azt mondja, hogy az első hónapban fog jönni
hanem egyidőben fog jönni. Isten, aki adta azt a korábbi kenetet, a mi időnkben készül a korai
kenetet a későivel együtt kiárasztani. Egy szellemi vihar előtt állunk, amely eltalál… Hiszem,
hogy ebben a városban az eső úgy fog esni, mint még soha…
Van egy kenet, ami meg fogja érinteni az életedet, családodat, és készülj egy természetfölötti
felkenetésre… és kedvesem, miközben esik – a nap ragyogni fog az életedben…
Értsd meg! Nagy dolgok nem történnek eső nélkül. Nem fogsz aratni eső nélkül. Nézd meg a
próféciát Jóelnél! Jön az eső!
És mi fog történni? Helyreállítás. Lopott az ördög az életedből?… Mondom nektek ez az az
idő, most, amikor kiáltani fogtok: helyreállítás! (És kipótolom nektek az
esztendőket, amelyeket tönkretett…)

„…kipótolom az esztendőket…”
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…mindaz a rendetlenség, minden szemét, az emberek, akik kihasználtak, vagy buta döntések,
amiket hoztál és a rossz úton mentél tovább… Isten azt mondta; esőt küldök és
helyreállítok… Helyreállítja az előrelépést, ami neked járt volna… és a démonok, akik
hazudtak neked, ellopták, amire szükséged lett volna… rossz helyzetekbe vezettek… „Ha
elestem is felkelek” Jön az eső!
Üljetek le! Kérlek üljetek le! Ó, Jézus!

Jóel 2: 26 És esztek bőven és megelégesztek, és magasztaljátok az
Úrnak, a ti Isteneteknek nevét, aki csodálatosan cselekedett
veletek, és soha többé nem pironkodik az én népem.

…a világ azt akarja, hogy szégyenkezz amiatt, hogy keresztény vagy. Azt akarják, hogy
szégyeld azt mondani: „Újjászülettem.”
De mondom nektek miután megjön az az eső, és látni fogják a helyreállítást, az előléptetést, a
növekedést, nem fogod többé szégyellni, hogy nyelveken szóló, Szentszellemmel betöltött
keresztény vagy. Azt mondja Isten: mire befejezem veletek, mindenki nézni fogja, amit
kaptatok.
Jóel 2: 27 És megtudjátok, hogy az Izráel között vagyok én, és hogy
én vagyok az Úr, a ti Istenetek, és nincs más! És soha többé nem
pironkodik az én népem.

…meg fogjátok tudni, hogy az Úr a „World Changers”-esek (Creflo gyülekezete) között van…
Én mondom nektek, Isten közöttünk van.
Ezek az Igék egyértelműen a kenetre utalnak. Ez Isten erejének az esője. Ez a felülről
kiárasztott eső, hogy emelkedjen a víz-szint. Ezek a dolgok nem történnek meg, ha a szintjeid
alacsonyak. Az eső Isten képességeinek a kiosztása, ami eredményeket hoz.
Ahogy a folyóban lévő víz szintje meghatározza, milyen tevékenységre használható, úgy, egy
emberben lévő kenet szintje meghatározza, hány embert tud magával vinni. Én Isten
embereként sokkal több embert akarok magammal vinni, mint bármikor ezelőtt. Sokkal többet
akarok tenni, mint bármikor ezelőtt. Neked ugyanezt kell tenned. Uram, kész vagyok növelni
a folyómat. Az én folyóm nem csak magamnak van. Ha akarsz egy folyót, fel kell hagynod az
önzéssel. Nem lehet folyód, ha önző vagy, ha csak magadra gondolsz, csak a te házadra, a te
családodra a te anyagi helyzetedre.
Mondom neked: a szint emelkedni fog… de nem lehetsz folyó önzően. Növekedés mire?
Csak te? Előrelépés minek? Csak te? Minek emelkedjen a vízszint, ha önző vagy, és csak
magadra gondolsz? Abbahagytátok a kiabálást (a gyülekezet lelkesen ujjongott). Igaz?
A kenet emeli a szinteket az életedben. A kenet az, amivel a Szent Szellem betölt. Látod a
különbséget a kenet és a Szentszellembe való bemerítés között?
Bemeríttethettél a Szentszellembe, és élő vizek folyói ömlenek a bensődből, azonban a
Szentszellem betöltése, amikor Isten Szelleme elkezd feltölteni, hogy emelkedjen a vízszint.
A vízszint csak akkor emelkedik, ha esik az eső. A folyót csak akkor töltheted fel, ha esik.
Hadd mutassam meg a különbséget A Szentszellembe való bemerítés és a Szentszellemmel
való betöltekezés között. Rendben van, hogy imádkozol: „Uram, adj nekem egy töltekezést a
Szentszellemedből.” Mit mondasz! Emeld meg a szintemet! Uram, adj nekem egy töltekezést
Isten Szelleméből. Imádkozz Istenhez, hogy adjon neked egy betöltekezést a Szentszellemből!
Ne mondd soha, hogy nincs szükségem töltekezésre, mert már bennem van a Szentszellem.
Rendben van, hogy megvan a folyód, de növelned kell a szintet. Adj nekem töltekezést!
Dicsőség az Úrnak! Adj nekem töltekezést a Szentszellemből.
Apcsel 4:8 Akkor Péter, Szent Szellemmel megtelve, monda nékik…

Csak azt akarom itt megmutatni, hogy Péter már bemeríttetett a Szentszellembe Pünkösdkor.
Nézzük meg, hogy mit imádkoztak az Apcsel 4: 29-31 versekben: Most azért
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Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre: és adjad 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,
Jézusnak neve által!
És minekutána könyörögtek, megmozdula a hely, ahol egybegyűltek, és
betelének
mindnyájan
Szentszellemmel,
és
az
Isten
beszédét
bátorsággal szólják vala.

Már a Szentszellem kontrolja alatt voltak, már bemeríttettek a Szentszellembe. Figyeljük meg,
mit imádkoztak! Nem mindenki töltekezett be, hanem csak akik imádkoztak ezért. Tehát
akikben benne volt a Szentszellem, most betöltekeztek / teletöltekeztek, és elkezdték tenni,
amit imádkoztak. Nyilvánvalóan nem volt meg a megfelelő szintjük, hogy megtegyék, amiért
imádkoztak. De megmutatták nekünk, mit tegyünk, ha alacsony a szint. Ugyanazt, mint ők.:
Kérd! Az utolsó időkben vagyunk, és mégcsak nem is kértük. Nem kárhoztatlak ezért, mert
még nem tanítottam erről. Mától kezdve már fogsz kérni.
Ha egy interjú előtt állsz, kérd: Uram, adj nekem egy töltést a Szentszellemből, hogy
megfelelően szóljak. Hogy bátorsággal és intelligenciával tudjak szólni. És kedvesem, le
fogsz ülni, kezdődik az interjú, és elkezded mondani azt, amit kell, amikor kell, ahogyan
kell… és Isten Szelleme végigkísér téged, mert kérted az esőt: „Adj nekem töltést a
Szentszellemből. Az eső, a kenet elkezdett leszállni, amikor a tanítványok imádkoztak a Szent
Szellem töltéséért, hogy bátorsággal tudják szólni az Igét.
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Hogyan működik a kenet? 1. rész
A kenet olyan képesség, amely eredményeket hoz. Képesség, hogy ha imádkozol, választ kapj. A
rajtad lévő kenet képesíteni fog eredményekre az életed minden területén. Ez nem csak valami
rajtad, ami rázkódtat és futtat. Ez Isten képesítő ereje rajtad, hogy minden tettedben eredményes
légy. Kérlek értsd meg a kenet arra való, hogy tegyünk valamit. Mi a célja ennek a kenetnek?

Jn 14:26 …de a Pártfogó, a Szent Szellem, akit az Atya küld majd a
nevemben, megtanít titeket mindenre, és eszetekbe juttatja mindazt,
amit mondtam nektek.

A kenet a forrás, amin keresztül Isten ereje folyik. Isten Szelleme beléd költözik, és meg van a
lehetőséged, hogy Isten kenetében járj.
1.Jn 2: 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.

Ha elolvasod az egész részt, láthatod, hogy voltak emberek, akik hamis tanításokkal vezették
félre az embereket. Az író itt azt mondja: álljunk meg egy pillanatra! Bennetek ott van a kenet,
nincs szükségetek arra, hogy azok az emberek tanítsanak titeket. Ők hamis dolgokat tanítanak,
de bennetek ott van az igazság Szelleme. Ez nem azt jelenti, hogy azt mondhatod: „Nincs
szükségem senkire, hogy tanítson.” De igen, van. Isten adta az öt szolgálati ajándékot: az
apostolt, prófétát, pásztort, tanítót, evangélistát. Az Ige itt nem ezekről beszél, hanem a hamis
tanítókról, akik megpróbálták félrevezetni a keresztényeket. De figyeld meg: „…a kenet amelyet
kaptatok…” Te megkaptad a kenetet, amikor átadtad az életed az Úr Jézusnak. Amikor azt
mondtad: Jézus, jöjj, a szívembe, ments meg – Isten Szelleme beléd költözött, kiöntötte Isten
szeretetét a szívedbe, és Ő ott van a te szívedben. És mivel a Szent Szellem ott lakik, a kenet is
ott lakik. Mert a Szent Szellem személyisége okozza a kenetet. Nagyon figyeljetek az Igére: „ Az
a kenet, amit kaptatok…” Ha Újjászülettél, mondd ki hangosan: Én kenetet kaptam. Huh!…
hogy mondhatod ezt? Úgy, hogy az Ige mondja.
Hit által élünk…még a kenetnek is hithez kell kapcsolódnia ahhoz, hogy működjön. A hit
kapcsoló a kenethez. Soha nem is tudtam volna, hogy bennem van a kenet, ha nem vettem volna
hittel, amit most olvastam. Tehát nem tudok kapcsolódni a kenethez, csak hit által. A hit egy
kapcsoló a kenethez. És az első dolog, amit akarok, hogy ragadd meg azt a tényt, hogy a kenet
benned él, mert az Ige mondja ezt.
A kenet nem azért él benned, mert érzel valamit; nem azért mert remegsz és rángatódzol, hanem
azért, mert az Ige mondja, hogy a kenet benned él. Te azért vagy felkenve, mert a Biblia mondja,
hogy fel vagy kenve. Mert a Biblia azt mondja, hogyha a Szent Szellem jön az életedbe – fel
vagy kenve + már megkaptad a kenetet. Mondd még kétszer: „Én felkenettem, megkaptam a
kenetet. Én felkenettem, megkaptam a kenetet.”
A kenet, amelyet kaptatok Tőle – kitől? – attól, aki bennetek marad – a Szent Szellemtől - és
nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket – hanem amint az a kenet megtanít titeket…
Látjátok? Egy kenet tanít titeket ma este – Halleluja – egy kenet tanít titeket ma este: egy próféta
kenete, egy evangélista kenete, egy pásztor kenete: egy kenet tanít, tanít benneteket ma este…
úgy igaz is az…

A személy a Szent Szellem. A testi forma, ahogy te most látsz engem, de a valóságos énem
bennem él. A kenet nem egy "az” vagy egy „valami”, a kenet egy személyiség, egy egyéniség,
egy jellem. A személyiség az, ami az egyént, egy különálló, határozott személlyé teszi. Én
ismerem a Szent Szellemet. A kenet teszi Őt egy meghatározott személlyé. Ha megnézed ezt a
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szót: kenet vagy felkenetés: „…nektek kenetetek van a Szenttől és mindent
tudtok…” Hadd kérdezzem: tudtok mindent? Igen. Hadd pontosítsam a kérdést. A
természetesben, magatoktól, a Szent Szellem nélkül – tudtok mindent? Nem. Nos, itt nyilvánvalóan azt mondja az Ige, hogy van egy felkenetésed. És honnan jött ez a kenet? A Szent
Szellemtől. Tehát, te kaptál valamit a Szent Szellemtől. És minek nevezik? Egy felkenetés. Ez a
„felkenetés” szó, a görög khriszma szóból származik. Ez ugyanaz a görög szó, ami kenetnek van
fordítva. Tehát, amikor azt mondja az Ige, hogy van egy felkenetésed a Szent Szellemtől, akkor
azt mondja, hogy van egy khriszmád a Szent Szellemtől; van egy keneted a Szent Szellemtől.
Tehát, a Szent Szellem nélkül nem lehet kenetem. Nem kaphatok kenetet a Szent Szellemtől, és
nem is kaphatom a Szent Szellemet, míg meg nem tértem. Tehát neked előnyöd van a meg nem
tértekkel szemben. Te bírod a Szent Szellemet, Akinek van egy kenete, amit Ő ad neked, hogy te
tudj működni. A felkenetés a működés. Ha nincs szükséged működésre, akkor nincs szükséged
felkenetésre sem.
Felkenetés működéshez. „Ti kaptatok egy kenetet a szenttől…” és mi történik, ha megkapod a
kenetet? Mindent tudsz. Van valami, ami megnövelte a tudás képességedet. A kenet fokozza,
növeli az ember képességét a tudáshoz. Halleluja! Halleluja!
A bölcsesség beszéde fog jönni a kenet miatt. Tudomány beszéde fog jönni a kenet miatt. Tudni
fogsz dolgokat a kenet miatt, amiket nem tudtál természetes szinten. Dicsőség Istennek! Otthon a
családom, a lányaim tesztelik a próféta voltomat. Nemcsak apuci vagyok, hanem tudják, hogy
próféta is vagyok. És a Szent Szellem megadja, hogy tudd, amit tudnod kell. Kiáltsátok: „Én
tudok minden dolgot, mert a felkenetés működik.”
Most határozzuk meg ezt a görög szót: khriszma.
A jelentése: - beken, beárnyékol.
- egy bekenés, kenőcs,
- beárnyékolás,
- ráfestés,
Nézzük a kenet igei formáját: felkenni, megkenni. A személyiségnek egy kenőcse; hozzáteszi az
Ő szuperét a mi természetünkhöz, ez azt eredményezi, hogy mi természetfölöttiek leszünk.
Ha én megkenlek olajjal, akkor megkenem a fejedet. Felkenni azt jelenti: rákenni. Tehát, ha mi a
Szent Szellemtől való kenetről beszélünk, akkor arról beszélünk, hogy a Szent Szellem,
beárnyékoz, mint Máriát. Amikor Mária kérdezte, hogyan lesz terhes, a válasz ez volt: A Szent
Szellem fog beárnyékozni, rádjön és képesít arra, hogy gyermeked legyen férfi nélkül. Rá fog
tenni valamit a természetesre, ami azt fogja eredményezni, hogy meg tudsz tenni valami olyat,
ami nem természetes, természetfölötti.
A kenet nagyon egyszerűen az erő vagy a képesség a feladat végrehajtásához. Egy isteni
képesítés Istentől a feladat végrehajtásához. Az, ami jön a Szent Szellemtől, az amit a menny
küldött nekünk ajándékként, hogy végrehajtsuk a feladatot.
Nos, mit teszel te? Mit teszel te? Választhatsz. Megteszed, amit tehetsz természetes
képességeiddel, vagy kérheted Őt, hogy kenje az Ő képességeit a tiedre, és az Ő képességeivel
teszed, amit teszel. Választanod kell.
Az elmúlt két - három napon tettem, amit tennem kellett. Most, hogy Isten kenete rajtam van, ez
energizál engem. Nem a természetesben prédikálok ma este. Én úgy prédikálok, hogy rajta van a
természetfölötti kenet az én természetesemen és növeli az én képességeimet – halleluja – hogy
ne hátráltasson semmi a természetes szintemen. Dicsőség Istennek!
Te mit csinálsz? Mi a foglalkozásod, ahol szükséged van bekenésre? Van egy képesítés Istentől,
ami mindig felül fogja múlni a természetes képességeidet. Halleluja! Dicsőség Istennek! Isten
adhat egy olyan természetfölötti képességet egy embernek, ami felülmúlja azt, ami 20 évig volt
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neki. Isten megpróbál előnyöket adni nekünk az életben. Megpróbálja növelni, amit teszel. Jobbá
tenni. Fokozni. Feltölteni. Dicsőség Istennek! Meg kell tanulnunk, hogyan járjunk ezekben.
Ámen?
Tehát: erő a feladat elvégzéséhez
Erő eredmények szerzéséhez
Hadd mutassam meg most, hogyan működik ez. Mi történik, amikor a kenet rájön a
természetesre.
Mi történik, amikor a természetesre kerül. Azon a napon, amikor az elmédet arra adod, hogy
megtedd, amit meg kell, hogy ebben a kenetben járj – mondom neked – az egész pokol ellened
jön – megígérem neked: ez a kenet drága, valamibe kerülni fog neked. Ha az ellenség megfoszt
valamitől a jellemedben, karakteredben, akkor megfoszthat az erődtől is. Ha nem tudsz Isten
természetében járni, soha nem fogsz Isten erejében járni. A szeretetben járás az abszolút alapja,
előfeltétele az erőben járásnak.
Ha nincs szeretetben járás – nem lesz erőben járás.
Ha nincs szeretetben járás – nem lesz kenetben járás.
Ha nem jársz Isten szeretetében – nem fogsz Isten erejében járni.
Mindenki megértette ezt? Isten szeretetében kell járnia. Isten szeretetében, Isten szeretetében,
Isten szeretetében.
1.Kir 18:44 És lőn hetedúttal, monda a szolga: Ímé, egy kis felhőcske,
mint egy ember tenyere, jő fel a tengerből. Akkor monda: Menj fel,
mondd meg Akhábnak: Fogj be és menj le, hogy meg ne késleljen az eső!

Nos, itt van Illés, aki most fejezte be a csatáját Jézabellel és Akhábbal. Isten tüze leszállt az
oltárnál, amit építettek. És most egy nagy eső hangját hallja. És üzen Akhábnak: „helyezd
készenlétbe a szekereidet!” Amit látsz: gyönyörű kék ég – de ezt mondja Illés; „készülj az
indulásra, mert jön az eső!”
Figyeljétek, mi történt! „és lőn az Úr keze Illésen…” Úgy hangzik, mintha bekenné,
mintha rákenne valamit. Ezért használja ezt a kifejezést: „és az Úr keze Illésen volt”. Még nem
tudták, hogy nevezzék. Az Úr keze Illésen volt. Nézzük meg mi lett az eredménye? Isten valami
szupert tett az ő természetesére:
1.Kir 18:46 És lőn az Úr keze Illésen, és felövezvén a derekát, még
Akháb előtt futott el Jezréel felé.

Nekem úgy tűnik, hogy Illés adott Akhábnak egy fejhossznyi előnyt. Aztán… levette a cipőjét,
zokniját… és Isten keze jött Illésre, és Illés utolérte Akhábot minden szekerével és lovasával…
elhagyta és legyőzte Jezréelig. Ez 20 mérföldre volt. Tehát adott neki egy fejhossznyi előnyt,
utolérte és lekörözte 20 mérfölddel…Kinyitotta a kaput, és amikor Akháb megérkezett, így szólt;
„na, gyere be!” Ezt fogja tenni Isten ereje – ez a természetfölötti a te természeteseden, amely azt
eredményezi, hogy természetfeletti módon működjél, és megtegyél dolgokat, amiket nem tudtál
megtenni soha azelőtt.
Egy dolog, hogy a Szent Szellem benned van, és egy másik, hogy rajtad van. Dicsőség az Úrnak!
Tehetek egy milliárd dollárt a számládra, de ha nem adom meg a kódot, egyszerűen csak van egy
milliárd dollárod. Élvezheted, nézheted a Web oldaladon… de szükséged van kódra, hogy
felvehesd a pénzt. Itt az ideje felvenni a kenetet. Halleluja!
Hogyan működik a kenet? 2. rész
Luk 1: 27-34 …Üdvözöllek, kegyelembe fogadott, az Úr veled! Mária
összezavarodott e szavaktól, és elgondolkodott: ugyan miféle köszöntés
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ez? Mire az angyal ezt mondta neki: - Ne félj Mária, mert kegyelmet
találtál Istennél! És meglátod, fogansz majd méhedben, és egy fiút
szülsz, akit Jézusnak nevezel. Nagy ember lesz, a Legfelsőbb Fiának
hívják majd, az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak trónját, Jákób
házának királya lesz mindörökké, és királyságának nem lesz vége!
Mária ezt mondta az angyalnak: - Hogyan történhet ez meg? Hiszen én
nem ismerek férfit.(ford.: Szent Pál Akadémia 2004)

Ez egy jó kérdés. Logikus. Természetes szinten közösülés kell, sperma kell. Egy asszony nem
lehet terhes sperma nélkül. Magától, természetes szinten, nincs lehetősége az eredmény
eléréséhez.
Mi is voltunk már ilyen helyzetben: „Hogy tudom kifizetni a számlámat? Magamtól nem tudom
a választ.” Azonban a válasz neked is ugyanaz, mint amit az Úr angyala Máriának mondott: A
Szent Szellem.
Luk 1: 35-36 A Szent Szellem fog rád szállni – válaszolta neki az
angyal -, és a Legfelsőbb hatalma fog beárnyékolni téged. Ezért aki
megszületik, Szentnek mondják majd, Isten fia lesz. (ford.: Szent Pál
Akadémia 2004)

Ha nem tudod, mit tegyél, a Szent Szellem kész, Ő tudja az utat be is és ki is.
Tégy meg mindent természetes szinten, azután ülj le: „Rendben van, Szent Szellem, most Te
következel.”
Legyen bizodalmad Benne! Ha végére értél a magad erejének, a Szent Szellem jön – beborít
téged… erő, képesség, hogy eredményeket érj el.
Hányan kérdeztétek már amit Mária; - hogy lesz ez Uram, hiszen nincs állásom
- hogy lesz ez Uram, hiszen nincs ez…
- hogy lesz ez Uram, hiszen nincs az…
A válasz: A Szent Szellem. 35-36 vers A Szent Szellem fog rád szállni –

válaszolta neki az angyal -, és a Legfelsőbb hatalma fog beárnyékolni
téged. Ezért aki megszületik, Szentnek mondják majd, Isten Fia lesz.
(ford.: Szent Pál Akadémia 2004)

Figyeljetek nagyon! Itt jön az angyal egy Igével - Ha Mária nem fogadja hittel ezt a kenetet, nem
lesz kapcsolat. Kiáltsátok: A hit a kapcsoló a kenethez!
37-38 vers …Isten egyetlen szava sem hiúsulhat meg!
- Az Úr szolgálóleánya vagyok – felelte Mária -, történjen velem a te
beszéded szerint!

Figyeljétek meg, mi történt! Mielőtt Isten kenete bármit is tehetett volna a természetes oldallal,
Máriának fel kellett szabadítania a hitét, mintegy hídként a kenet fogadásához. Ha Mária ezt
mondta volna: „Nem hiszem, amit mondott; nem hiszem, hogy a Szent Szellem ezt meg tudja
tenni” – mondom nektek, nem történt volna meg vele, Istennek kellett volna találnia egy másik
szüzet. De tudjátok, mit mondott Mária? „Minden lehetséges Istennek, befogadom ezt az Igét.
Legyen nékem a te beszéded szerint.” És abban a pillanatban, ahogy a hit felszabadult, rájött a
kenet.
Mikor lett Mária terhes? Amikor befogadta az Igét! Az Ige kapcsol az erőhöz, a kenethez – ami
megfogja tenni. A kenet fogja manifesztálni az Igét. A kenet kapcsolatot igényel az Igével. A hit
a kapcsoló az Igéhez is.
Nos, ha itt ülsz és várod, hogy valami hatalmas történjen veled, nem fog történni semmi, míg el
nem határozod az elmédben, és fel nem szabadítod a hitedet: „Én fel vagyok kenve… a
természetesben nem látom, hogy fog megtörténni, de legyen nékem a te beszéded szerint…” és
amikor ez megtörténik az Ige szerint, megjelenik a kenet és eltűnik a teher a válladról, és
tönkremegy az iga. Így működik. A hit hallás által jön, a hallás pedig Isten Igéje által.
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Ha én nem tanítok a kenetről, a kenetre néző hit nem tud jönni. Tudjátok, mi történik? Isten
rohan a közösségek felé ezekkel a csodálatos dolgokkal: növekedés, kedveltség… De Ő tudja,
hogy nem tudja megtenni, míg én nem engedelmeskedem, és nem prédikálok a kenetről. Ott
vagyunk majdnem az utolsó szakasznál, mielőtt az áttörés eléri a házadat… Az áttöréshez az
kell, hogy a szuper rájöjjön a természetesre… A kenet a kulcs az áttöréshez. De hit nélkül… és a
kenetről szóló Ige nélkül… sosem láthatunk felkent megnyilvánulást. Sokan játszanak, és azt
mondják; ez a kenet. És lenyomnak embereket, mondván: ez a kenet. Azonban az ördög nem
találhat semmit, amit utánozhat. Mert a kenetet nem lehet utánozni! Senki nem tudja úgy
csinálni, ahogy a Szent Szellem! Olyan embert kíván, aki elhiszi. Embereket, akik mondják:
„nagyobb az Aki bennem van és rajtam van…” Emberek, akik el fogják hinni, hogy van egy
elérhető erő, amely a normálison túl viszi őket… Ezt nem lehet színlelni… Csinálunk egy showt,
úgy teszünk, mintha fel lenne kenve… Mi a kenet lényege?! Eredmények… Honnan tudod, hogy
egy énekes fel van kenve? Az eredményekből. Honnan tudod valamiről, hogy fel van kenve? Az
eredményekből. Ne mondd nekem, hogy jó vagy… Mutasd a cselekedeteidet! A kenet
eredményeket hoz.
Ha benne vagy egy helyzetben, és nem tudod, hogyan gyere ki belőle – szabadítsd fel a hitet a
kenetben! Itt van a Sátán rémálma: hogy te a természetes képességeid végére érsz, és rájössz,
hogy tovább léphetsz. Az a rémálma, amikor hallja, hogy azt mondod: fel vagyok kenve. Én
megtettem mindent, Uram, kenj fel, hogy tovább menjek! Ez a te hited Isten erejében, amely
eredményeket fog hozni. Hinned kell, hogy a kenet elérhető számodra.
A kenet nemcsak a szószék számára van.
A kenet nemcsak a prédikátor számára van.
A kenet nemcsak a zenészek számára van.
A kenet nemcsak a szolgálók számára van.
A kenet bármely hívő számára van, aki úgy tesz mint Mária, és azt mondja: „Legyen nekem a Te
beszéded szerint.” Halleluja!
Mondom nektek: Természetfölötti történések lesznek, mert hisztek ennek a kenetnek a
jelenlétében. Istenünk bocsáss meg nekünk, bocsáss meg, hogy nem növeltük a hitünket a Te
képességeidnek a jelenlétében. Mi jobban bízunk a saját képességeinkben, mint az Övében.
Jobban hiszünk a saját képességeinkben, mint az övében. Ennek meg kell változnia ma, ennek
meg kell változnia ma este!
Istennek van egy képessége, amely által kivitelezhető minden, amiben hiszek. És én hiszem,
hogy ez a kenet elérhetővé lett számomra. És én fel vagyok kenve terhet eltávolító, igát összetörő
erővel. Fel vagyok kenve a Szent Szellem túlcsordulásával.
Túlcsordul a Szent Szellemből át az emberi edényemen… és az ördög… Én fel vagyok kenve, és
az ördög soha nem akarta, hogy ezt tudjam.
De nekem van egy kenőcsöm! Halleluja!
Nem vagy fáradt a vallásos, közönséges eredményektől?! Vagy eredménytelenségektől… A
kenet a kulcs… izzadságszagú győzelmek mögött… Sok ember izzadva próbál győzni… De ha a
Szent Szellem kenete van az életeden, nem kell izzadnod a győzelemhez! Nézel másokat magad
körül, ahogy izzadva próbálnak győzni, ők meg rád néznek; és nincs izzadság, mert a Szent
Szellem kenete van az életeden. És a hit kapcsol téged ehhez a kenethez. Halleluja! Dicsőség
Istennek! Halleluja! Az erő itt volt egész idő alatt, benned lakozott, de hit szükséges ahhoz, hogy
kiáradjon. Köszönjük, Jézus!
El tudjátok képzelni, micsoda dolgok készülnek történni…hogy idejöttél hallani erről a
kenetről… Én tudom, mi fog történni velem… egyik áttörésből a másikba fogok menni… Isten
kedveltjeként járok… a Szent Szellemben való bizalommal járok… Készülök a szörfözésre…
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Kérlek, kérlek, figyelj rám! Ne járj úgy mint Izsakhár fia, aki nem tudja, hogy milyen évszak
van.
Hu Jézus! Ülni az évszakban, amelyért imádkoztál, amiért böjtöltél... Az évszakban amire nézve
hittél… és elsüllyednél az utolsó pillanatban, és kimaradnál az évszakból.
Ez a hullám azonnal itt van, „tesó” készítsd a deszkádat… szörfözni megyünk.
Hallotok engem? Én nem Izsakhár fia vagyok. Én a magasságos Isten fia vagyok. Ez az én időm.
Ez az én évszakom. Ez az én napom… amiben járok.
Én nem leszek a felhőn kívül, hogy nézzelek téged, aki a felhőn belül vagy… hogy rádöbbenjek,
mit veszítettem.
Hányan mondjuk: „Kérlek, mondd el nekem, Uram, és én megcsinálom.” A felhő ott van, bele
kell lépned – már elkezdődött… te pedig nagyobb házra gondolsz… Krisztus teste tele van
„Izsakhár utódaival” (1 Móz 49:14-15 ). Nem tudják milyen évszak van, soha nem tudták, mert
olyan elfoglaltak magukkal. Azt gondolom, hogy Ő arra vár, hogy hittel kapcsolódjunk oda, ahol
Ő van. Apcsel 1:8 Mikor vesztek erőt? Ha a Szent Szellem eljön ránk. Eljött a Szent Szellem
rátok? Igen. Ezért van erőnk. Figyeljetek, mit mond az amplified Biblia: képesség, hatékonyság,
erő. Az Erő az képesség. De az erő nagyobb mint a képesség. Az erő a képesség mindennek a
megtételére. Kiáltsátok: „én kaptam erőt. „ Ezért nevezzük Mindenható-nak. Képesség bármi
megtételére. Képesség bármi megtételére. Halleluja, Dicsőség Istennek!
És lesztek nékem… mi? Tanú. Tanú, miről? Az Ő képességéről Az Ő hatékonyságáról. Az Ő
erejéről. Mit fogsz megmutatni az embereknek? Hathatósságot, képességet, képességet bármi
megtételére. Ez nem a természetesből jött: „Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én
Szellemem által.” (Zak 4:6). Ezt fogjuk demonstrálni.
Ó, köszönöm Uram! Köszönöm Jézus! Hallom a bőséges eső hangját. Ó…Érzékelted? Ó, igen.
Ó, igen. Köszönöm Uram. Értékelni fogom ezt… Beszéltünk arról, hogy egy folyó szintje az
esőtől függ. Észleltétek, hogy mielőtt Isten ereje Illésre esett, esett az eső? És amikor elkezdett
esni, elkezdett feltöltődni a folyó, és Illés valami természetfölöttit tett? Emeld fel a kezed és
mondd: „Uram, köszönöm az esőt.” Meg fogod kapni! Meg fogom kapni. Hol van szükséged
esőre? Talán a munkahelyeden? Vagy a házasságodban? Hol van szükséged esőre? Lehet, hogy a
felhő olyan picinek látszik mint egy ember tenyere… de hol van szükséged esőre?
Luk:24: 49 Ímé, én elküldöm tireátok az én Atyám ígéretét: ti pedig
maradjatok Jeruzsálem városában, mígnem felruháztattok mennyei erővel.

…míg felruháztattok… Nos, figyeljetek arra, amit mondok! Uram Jézus! Nem azt mondta;
menjetek ki gyülekezeteket alapítani felöltözetlenül!! Várjatok Jeruzsálemben, míg
felöltöztettek.
Ne menj valamit megtenni - amit meg kell tenned - felöltözetlenül. Gondoskodj arról, hogy fel
légy öltözve. Túl sok keresztény kimegy a misszióba felöltözetlenül. Ahelyett, hogy várnának,
hogy felöltöztetnek Isten erejével! Mondom nektek, én nem lépnék ki szolgálni kenet nélkül –
alkalmazkodva a kenethez és megerősítve általa! A kenethez alkalmazkodni, illeszkedni kell. Te
meg magadhoz illeszkedsz!
A rajtad lévő kenethez illeszkedned kell, alkalmazkodnod kell hozzá, hogy valami eredeti jöjjön
ki belőled. És amíg ez nem történik meg, nem léphetsz ki! Ki fogják találni, hogy felöltözetlen
vagy.
Mondom nektek – Istennek ki kellett volna dobnia engem. Meg voltam elégedve azzal, hogy
szolga vagyok. De Isten másképp gondolta. És Isten tudja, hogy vonja magára vissza a
figyelmet… fel kellett öltöztetnem, hogy kimehessek. Azonban rossz módon mentem ki… Úgy
mentem ki, hogy rossz híreket hagytam a pásztorról. Sokszor az arckifejezés többet mond, mint a
szavak. Úgyhogy, amikor a helyemre értem, volt rajtam ruha, de az erő nem működött.
Kérdeztem, mi a baj. Hat ember jött az első összejövetelre. Életem legkisebb gyűjtése…
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Mondtam az Úrnak: „Uram, mi történt, mi a baj? Azt mondta: „Nem ereszthetem az erőt a
felhőből. Ahhoz, hogy megnyerd az erőt, el kell menned rendbetenni azt, amit elrontottál;
bocsánatot kell kérned az egész gyülekezettől.” Ó, Uram, megyek… látod, ez a lelki rész: Uram,
mondd, mit tegyek, és én megteszem. Én nem vagyok büszke.
Elmentem. Nem úgy csináltam, ahogy általában szokták: „Ha valami rosszat tettem…” Te tudod,
hogy rosszat tettél. Hogy mondhatsz ilyet: „Ha valamit tettem…”
Odamentem és azt mondtam: Vétettem a tekintélyed ellen – mert nem megfelelően fedeztelek be
- mert rossz híreket fogadtam el rólad
Kérlek, bocsáss meg nekem, mert ha nem bocsátasz meg, nem fog esni az eső. Könyörgöm,
bocsáss meg. Elkezdett sírni az asztala mögött… Megragadott engem. Ott voltam arcra
borulva… Nem mehetsz sehova büszkeséggel… Sírt, megfogta a kezemet, azt mondta – úgy
szeretlek, mint a fiamat. Tulajdonképpen a fiam vagy… tudod, hogy megbocsátok neked.
- Köszönöm - mondtam, de ez még nem minden. Bocsánatot kell kérnem az egész gyülekezet
előtt.
- Most különleges vendégeink vannak – mondta a pásztor
- Én nem vagyok büszke. Lázadtam ellened, beszéltem a hátad mögött. A különleges vendégek
is hallhatják, hogy megbántam.
Újból sírni kezdett.
- Ilyet még nem láttam az életemben. Annyira büszke vagyok rád. Azt gondolom, neked is
meg kell bocsátanod nekem: egyszerűen nem akartalak elengedni…
Bementünk, ott ültek a különleges vendégek. Lehetőséget adott, hogy szóljak. Felálltam és
mondtam: Én vétkeztem ez ellen a gyülekezet ellen. Vétkeztem Isten embere ellen…
Látod, ha éhes vagy Isten kenetére, tégy meg mindent, amit meg kell tenned, hogy elmozdítsd az
akadályokat…
Három kulcs Isten erejéhez 1.rész
A kenetről beszéltünk és arról, hogy mi az és hogyan működik. Dicsőség az Úrnak, amit most
mondani akarunk, az életbevágóan fontos, hogy Isten kenete legyen az életeden.
És 10:27 És lesz ama napon: eltávozik az ő terhe válladról és igája
nyakadról, és megromol az iga a kövérségnek miatta (kenet miatt).

Látjuk itt, hogy a kenet terheket fog elmozdítani. Hányótoknak volt már terhe az életében? A
Biblia azt mondja, hogy a kenet el fogja mozdítani a terheket és a kenet tönkre fogja tenni az
igát. Nem csak eltöri, mert akkor még újból összerakható, de ha darabokra töri, akkor többé már
nem használható többé. A kenet fogja ezt tenni.
Úgy definiáltuk a kenetet, mint Isten képesítő erejét, vagy isteni képesítést. A kenet Isten
képesítő ereje vagy isteni képesítés. Az Ő képessége a te képességeden, amely képesít arra, hogy
megtedd azt, amit nem tudtál megtenni korábban. A kenet teljesítményért van. A kenet növelni
fogja a teljesítményt. Nos, mi az, amivel te foglalkozol az életben. A kenet természetes
képességeid fölé fogja növelni a teljesítményedet.
Megkenni azt jelenti: rákenni, bekenni. Ha olajat tettem a fejedre, felkentelek. Isten fel akar
kenni téged erővel. Mindenki mondja: erő. Az erő egyszerűen a képesség a feladat megtételéhez,
képesség eredmény eléréséhez. Nem arról beszélünk, hogy kacarászol, rázkódsz és rohangálsz a
gyülekezetben, mi arról beszélünk, hogy legyen képesítés a feladat megtételére. Legyen
képesítés az eredményre a teljesítmény területén.
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Ott ahol dolgozol: ha tanár vagy, vagy traktorvezető, vagy bármivel foglalkozol: Isten az Ő
szuperét a természetesed tetejére akarja tenni, hogy a teljesítményed növekedjen. A
teljesítményed növekedni fog – dicsőség az Úrnak!
Az egészet összetéve: a kenet Isten szuper képessége, hogy a feladat el legyen végezve – rákenve
a te természetes képességeidre. És ha Ő ráteszi a képességét a te képességedre – neked így van
képességed megtenni azt, amit nem tudtál megtenni mielőtt Ő rád tette az Ő képességét, de most
a te képességed megnőtt az Ő képessége által és meg tudod oldani a feladatot, bármi legyen az.
Ez azt jelenti, hogy itt mindenkinek szüksége van a kenetre. Itt mindenkinek szüksége van a
kenetre ahhoz, hogy izzadság nélkül tudjon teljesíteni. Nos, nem mindenkinek kell izzadnia a
győzelemhez. Néhány ember tud győzni izzadság nélkül. Én hiszem, hogy Ő azt akarja, hogy
izzadság nélküli győzelmünk legyen.
Mondjátok hangosan: „Itt az ideje az izzadság nélküli győzelemnek.”
Ahhoz, hogy biztosítsuk, hogy a kenet az életünkön legyen, van három alapvető dolog, amire
oda kell figyelnünk ma. Három dolog, aminek ott kell lennie minden keresztény életében ahhoz,
hogy a kenet az életén lehessen.
1. Az igazságosság cselekedetei. Ahhoz, hogy a kenet az életeden legyen először is az
igazságosság cselekedeteinek ott kell lenniük az életedben.
2. Szeretetben járás. Ha azt akarod, hogy a kenet része legyen az életednek, a szeretetben
járásnak ott kell lennie az életedben.
3. Egy dicsérő élet. Ha azt akarod, hogy a kenet része legyen az életednek, Isten-dicsérő életet
kell élned, ott, ahol vagy.
Kérlek benneteket, értsétek meg: ha ez a három alapvető alap nincs jelen és nem működik az
életetekben – ez felelős lesz azért, hogy a kenet nincs jelen és nem működik az életetekben.
Nézzük meg ezt a három dolgot, hogy mennyire fontos, hogy működjenek az életetekben.
Az igazságosság cselekedeteivel fogjuk kezdeni.

45. Zsolt. 7,8 Trónod, oh, Isten, örökkévaló; igazságnak pálcája a te
királyságodnak
pálcája.
Szeretted
az
igazságot,
gyűlölted
a
gonoszságot, azért kent fel Isten, a te Istened öröm olajával társaid
fölé.

Kérlek, értsétek meg, hogy különbség van Isten igazságossága – amit Jézus Krisztus vérében
való hit által kaptunk – és az igazság cselekedetei között, amit az előbbi Igében olvastunk.
Értsétek meg, hogy Isten igazságosságának a birtokosai azok, akik befogadták Jézust személyes
megváltójuknak. Ha egy ember Isten elé jön, és azt mondja: „Uram, én újjá akarok születni.”
akkor abban a pillanatban, amikor befogadtad Jézust az életedbe – mielőtt még bármi igazságos
cselekedetet tennél, a Biblia kijelenti, hogy igaz vagy, amiatt, amit Jézus tett. Ezt hívjuk hit általi
megigazulásnak. Ezen a ponton potenciálisan vagyunk igazak. Hit által vagyunk igazak. Igazak
vagyunk anélkül, hogy jó dolgokat tettünk volna. Igazak vagyunk amiatt, amit Jézus tett.
Most nem erről az igazságról beszélek. Az igazság cselekedeteiről beszélek. Tulajdonképpen
arról beszélek: igazságot cselekedni. Nem azt mondani: „Én Isten igazságossága vagyok hit
által.” Dicsőség az Úrnak, az vagy. De én most arról beszélek, hogy igazságot cselekedni.
Figyeljetek nagyon! „Szeretted az igazságot, gyűlölted a gonoszságot” Azért mert szeretted az
igazságot, mert szeretted az igazság cselekedeteit és gyűlölöd a gonoszságot, a te Istened felkent
téged. Látjátok ez az, amit akarunk. Akarjuk tudni, mit kell tennünk ahhoz, hogy fel legyünk
kenve. Ha azt akarod, hogy Isten képes legyen felkenni téged, szeretned kell az igazságot és
gyűlölnöd a gonoszságot.
Jézus szerette az igazságot és gyűlölte a gonoszságot. Ezért soha nem fogyott ki a kenetből. Soha
nem olvastad, hogy: ma Jézusnál alacsony a kenet szint. Mert Jézus szerette az igazságot, de
gyűlölte a gonoszságot. Ezért – azt mondja az Írás – Isten képes volt Őt felkenni.
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Míg meg nem tanuljuk szeretni az igazságot és gyűlölni a gonoszságot, Isten nem lesz képes
felkenni. Az a szint, ahogy szereted az igazságot, és a szint, ahogy gyűlölöd a gonoszságot –
határozza meg a keneted szintjét.
Láthatod, hogy Jézus nem ismert bűnt. Azt mondja a Biblia, hogy jöttek hozzá, és nem találtak
Benne semmit. Kell erről beszélnünk ma délelőtt, mert sok ember azt gondolja, hogy „én Isten
igazságossága vagyok” – ezzel mennybe jutok. De mondom neked, ahhoz hogy a kenet rajtad
legyen – ez kerülni fog valamibe. Ez azt jelenti, hogy minden alkalommal, amikor alkalom
kínálkozik arra, hogy gonoszt tegyél, meg kell kérdezned magad: „Várj egy percet! Mit
csinálok?!” Minden alkalommal, amikor alkalom kínálkozik arra, hogy lefeküdj valakivel, akivel
nem kellene, meg kell kérdezned magad: „Várj egy percet! Mit csinálok?!” Minden alkalommal,
amikor alkalom kínálkozik arra, hogy önzésben járj, meg kell kérdezned magad: „Várj egy
percet! Mit csinálok?!” A kenetnek ára van. Valamibe kerül neked, hogy kenet legyen az
életedben. Dicsőség az Úrnak! Boldog vagyok, hogy befogadtad Jézust az életedbe. Boldog
vagyok, hogy nem utasítottad el Jézust. És boldog vagyok, hogy ha meghalsz, a mennybe mész.
De mondom neked, hogy ára lesz annak, hogy kenet legyen az életedben míg ebben a fizikai
testben vagy, ebben a fizikai világban. Tudtok áment mondani?
2Kor. 5:21 Mert Azt, Aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi
Isten igazsága legyünk Őbenne.

Azt, Aki bűnt nem ismert… Ez sokat mond. Mivel Jézus nem ismert bűnt, a kenete nem ismert
határt. A bűn határt szab a kenetnek. Korlátozza a folyót. Emlékeztek, múlt héten beszéltünk
arról, hogy a forrás megtelik, a folyók megtelnek. És, hogy mind a forrás, mind a folyó az esőtől
függ. Megeshet, hogy az eső jön, de ha van ott egy gát, a folyó azon részének nem fog használni
az eső, és a szint nem fog emelkedni, mert bűn van ott, ami gátolja a folyót. Az eső eshet, de a
folyó nagy része nem fog vizet kapni a gát miatt, ami akadályt képez, és elrekeszti a folyást.
A kenet, ami nem ismer határt, az igazság eredménye, ami nem ismer kötelékeket. Ez lehet egy
kulcs. A te igazságosságod, és az igazságos cselekedeteid szintje meg fogja határozni a keneted
szintjét. Szeretem, amit Pál mond az 1.Thes 2:10-ben Ti vagytok a tanúi, és az
Isten, mennyire tiszták, becsületesek és feddhetetlenek
irántatok, akik hisztek… (ford.: Szent Pál Akadémia 2005)

voltunk

Itt látsz egy embert, aki írta az új szövetség nagy részét. Egy erő, és kenet emberét. Azt mondtuk,
hogy a kenet mértéke függ az igazság iránti szeretetedtől. Itt Pál apostol azt mondja: „Itt van,
ami megmagyarázza a kenetet az életünkön: Láttátok, milyen tisztán, becsületesen, és
feddhetetlenül éltünk előttetek – ezért magas a kenet szintje az életünkön.”

1.Ján 3:7 Fiacskáim! Senki el ne hitessen benneteket: aki az igazságot
cselekszi, igaz az, amiként Ő is igaz.

Ez annyira fontos. Igen, én Isten igazságossága vagyok! De igazságot kell cselekedni. Igen,
Jézus vére által Isten igazságossága vagyok, és a nevem fel van írva az élet könyvébe! De
mindazonáltal igazságot kell cselekednem. Az olvasott Igeversben húzzátok alá: cselekedni.
Az igazságosságban bennfoglaltatik egy cselekvés. Potenciálisan Isten igazságossága vagyok a
Krisztus Jézusban, de ez a potenciális csak akkor lesz dinamisz, ha összekapcsolódsz az
igazságosság cselekedeteivel. Vagy megelégedsz azzal, hogy csak potenciálisan légy igaz, vagy
teszel hozzá cselekedeteket, és akkor meglátod, amint a potenciális dinamikussá válik.
Kérlek, figyeljetek rám! Ez nem annyira erőlködés, az Igéhez van köze. Már győztél szellemileg,
úgyhogy ki kell vitelezned a győzelmet a fizikaiban. Már meggyógyultál szellemileg, de ki kell
vitelezned néhány természetes dolgot a természetesben. Már Isten igazságossága vagy
szellemileg, de ki kell vitelezned az igazságosság cselekedeteit a fizikaiban. Már gazdag vagy
szellemileg, de meg kell valósítanod fizikailag. Nem keverhető össze a kettő. Dicsőség az
Úrnak!
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Amit meg kell értened, hogy a kenet szintje az életedben azon alapul, hogy szereted az igazság
cselekedeteit és jót cselekszel, és gyűlölöd a gonoszságot.
Hadd mutassak nektek egy felkent embert! Sámuelnek hívták. Láttuk, hogy miért volt Pál
felkenve. Mert szerette az igazságot. Nézzük meg Sámuelt, mert ő rendkívüli módon fel volt
kenve.

1.Sám 3:19 Sámuel pedig fölnevekedék, és az Úr vala ővele, és semmit
az ő igéiből a földre nem hagy esni. /…az Úr volt ővele, és az Úr nem
engedte, hogy Sámuel egyetlen szava is sikertelen legyen. / (angol
ford.)

Honnan tudjuk, hogy fel volt kenve? – az Úr volt ővele. Hányan tudjátok, hogy fel vagytok
kenve? Biztosnak kell lenned abban, hogy az Úr veled van. Ha készülsz egy bárba, vagy egy
klubba bizonyságot tenni, kedvesem, ha az Úr nem megy, te se menj.
Isten pedig… semmit Sámuel szavaiból nem hagyott a földre esni. Bármit, amit Sámuel mondott,
a kenet által tette. Én hiszem, hogy Sámuelek fognak visszajönni a mi napjainkban. De ez nem
fog megtörténni, míg meg nem tanuljuk, hogy higgyünk saját szavainkban. Nem fog
megtörténni, amíg nem vesszük komolyan a saját szavainknak. Ha valóban hinnénk minden
szóban, amit mondunk, gyakran a mélységbe kerülnénk. Ha te valamit mondtál, és Isten nem
enged semmit a földre esni a szavaidból; akkor amikor azt mondtad: „Ó ez engem a halálba
kerget” – meghaltál volna. Hála Istennek a kegyelméért. Ezután (respektálnunk) tiszteletben kell
tartanunk a saját szavainkat. Ha azt mondjuk, hogy teszünk valamit – meg kell tennünk! Ha azt
mondjuk, hogy ott leszünk valahol – ott kell lennünk! Ha a saját szavaid nem mozdítanak téged,
miért mozgassák Istent?
Azután nekiállsz szelleminek lenni és így szólsz: „A Bibliában meg van írva: Ha valaki azt
mondja a hegynek: mozdulj el! Akkor el kell mozdulnia! Nincs kétség a szívemben. Bármit
mondok, megvan nekem.” Akkor miért nem kapod meg amit mondasz? Mert minden
alkalommal, amikor szólsz, azokhoz a számlákhoz, szólsz ahhoz a betegséghez, azok így
szólnak: „Én nem fogok mozdulni, miért kellene mozdulnom? Ha a te szavaid nem mozdítanak
téged, akkor miért mozdítanának engem?”
Ha elkezdjük tiszteletben tartani a szavainkat, és elkezdünk vigyázni a szavainkra, mondom
nektek: Isten ereje vissza fog jönni! Hadd mondjak valamit. Meg kell értened: ha nincs áram,
hiába kapcsolgatod a kapcsolót – nincs erő.
Hálás vagyok Istennek, észre fogjátok venni, hogy szükségetek van Isten erejére.
Soha ne kerülj olyan pontra, hogy megelégedsz azzal, ahol vagy! Tehetnél jobban, és bírhatnál
többet, ha felismernéd, hogy naponta szükséged van újratöltésre Isten kenetéből az életeden.
Olyan sok ember az eredményeit az előző állapotával (status quo) hasonlítja össze. Ezáltal
korlátozottak leszünk, mert ha elérjük a status quo-t kényelmessé válunk amiatt, amit elértünk.
Pedig még sokkal több van, ami elérhető. Még sokkal több, ami elnyerhető. De már nincs olyan
szükségünk a kenetre, mint amilyen szükségünk volt akkor, amikor a kívánt szint (status quo)
alatt voltunk. Néhányan közülünk leálltak egy helyi mérkőzésnél. Leálltak az átlagosnál.
Én nem tudom, ti hogy vagytok, de én nem akarom az átlagosat az életemben, nem akarok
csupán status quo-ig menni. Minden reggel úgy akarok felkelni, hogy tudom, szükségem van
Isten kenetére, hogy átérjek ezen a napon. Ma reggel, amikor fölkeltem egy szomjúság volt a
szívemben, és elkezdtem imádkozni: Uram, én nem tudom megtenni, amit kell tennem ma, a te
keneted nélkül. Atyám, frissíts fel újból a te erőddel! Nem akarok csupán szavakat prédikálni,
amelyek mögött nincs erő. Én nem akarok csupán igehelyeket mondani, igerészeket olvasni,
Uram! Azt akarom, hogy minden szó fel legyen töltve erővel, hogy mélyre beugorjon azokba,
akik hallják ezeket a szavakat, és olyan jelzés legyen, amely nem mozdítható el. Uram, segíts
nekem! Add nekem a Te erődet! Add nekem a Te kenetedet! Szükségem van a kenetre! Üres
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vagyok a keneted nélkül! Szükségük lenne képesítésre, szükséges lenne tudniuk, hogyan jutnak
hozzá… azonban, Uram, erő nélkül nem tudok eredményt elérni. De ha rám árasztod az erőt,
amire ma szükségem van, sokak élete meg fog változni, sokak terhe el fog mozdulni, sokak igája
darabokra fog törni.
Ha felismered, hogy szükséged van a kenetre…
Vannak emberek, akik azt gondolják, hogy már ott vannak, megkapták. Azt gondolják, hogy már
elérték a plafont. És mégcsak nem is tudod, hogy hova juthatnál a kenettel. ...hogyha mennybe
kerülsz és látod azt a sok dolgot, amit birtokolhattál volna – de megelégedtél az átlagossal, és azt
gondoltad: nincs többé szükséged a kenetre.
De mondom nektek: „Amire csak el vagy híva – erőre van szükséged ahhoz, hogy megtedd.
Bármivel foglalkozol, mindennap szükséged van Isten erejére, hogy sikeres légy. Ha tanár vagy,
vagy otthon lévő anya – szükséged van a Szent Szellem kenetére. És amikor megérted, hogy nem
tudod megtenni a természetes képességeiddel… Amikor megérted, hogy szükséged van Isten
kenetére, és erejére, hogy változást hozzon az életedbe… akkor mindennap meg fogod alázni
magad mondván: Uram, tölts meg, frissíts fel a Te erőddel. Szükségem van Rád ahhoz, hogy
megtegyem, amit meg kell tennem ma.
Miért volt Sámuel annyira felkenve, hogy minden szavát tisztelte Isten ?

1.Sám 12:3 Itt vagyok, tegyetek bizonyságot ellenem az Úr előtt és az
Ő felkentje előtt: kinek vettem el az ökrét, és kinek vettem el a
szamarát, és kit csaltam meg, kit sanyargattam, és kitől fogadtam el
ajándékot, hogy amiatt szemet hunyjak, és visszaadom néktek.
Ők pedig felelének: Nem csaltál meg minket, nem sanyargattál minket,
és senkitől semmit el nem fogadtál.
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Három kulcs Isten erejéhez 2.rész
A kenet szolgálatra van. Tenned kell valamit. Alapvetően szolgálatra van. Van aki azt mondja :
„Szükségem van a kenetre, mikor a gyülekezetbe jövök.” Nem. Nagyobb szükséged van rá
akkor, amikor elmész a gyülekezetből. Jössz, hogy magadra vedd, azután elmész vele, hogy
működhess a szolgálatban.
Annak az embernek, akiből árad a kenet, és demonstrálja Isten erejét – szeretet emberének kell
lennie. Sok ember, amikor hallja ezt, sokféle definícióira gondol. Néhányan azt hiszik, hogy
érzelmi típusú szeretetről beszélünk. Pedig nem. Nem alapozhatunk igazságot érzésekre, mert az
érzések változhatnak. Néha fönt vannak, néha lent. A dolgokat igazságra kell alapoznunk, ami
Isten Igéje.
Kérlek, figyeljetek rám! Amikor arról beszélünk, hogy szeretetben élünk és járunk, akkor amiről
beszélünk, az az érzelmi dolgokon messze túl van. Mi néhány nagyon specifikus dologról
beszélünk, amiről a Biblia mondja, hogy meg kell tennünk.
Vannak dolgok, amivel mérheted magad, hogy szeretetben jársz-e. Ez nem azon alapul, hogy jó
érzéseid vannak-e valaki felől. Mert Isten elvárja, hogy szeressük ellenségeinket. Ez azt jelenti,
hogy szeretsz valakit, akivel kapcsoltban nincsenek jó érzéseid. Tehát, ez nem lehet csupán
érzelmi.
Gal 5: 22-24 A Szellem (szellem) gyümölcse azonban szeretet, öröm,
békesség, türelem egyenesség, jóság, hűség, szelídség, önuralom: az
ilyenekkel szemben nincs törvény. Akik pedig Krisztuséi, a testi
természetet
keresztre
feszítették
indulataival
és
kívánságaival
együtt.

Itt az Ige egészen egyszerűen azt mondja: tudom, hogy szeretetben jársz, mert türelmes vagy.
Tudom, hogy szeretetben jársz, mert szelíd vagy, mert hűséges vagy, mert jóságos vagy, mert
szíves vagy, mert türelmes, hosszú-tűrő vagy, mert békességben, örömben jársz.
A szeretet karaktere, amit az embernek el kell várnia a szeretettől: az a türelem, hosszú-tűrés,
szelídség, nem tartja vissza a megbocsátást, nem hordoz keserűséget. Amikor elkezdesz
szeretetben járni, vannak bizonyos elvárások, amelyek Isten szeretetéből következnek. Isten
szeretet. Az Ige azt mondja: a szellem gyümölcse… a fordítók nagy „Sz”-el írták, de itt nem a
Szent Szellemről van szó (a görög nem használ nagy beüt). Ez egy olyan gyümölcsre utal,
aminek a te újjászületett, újjáteremtett szellemedből kell jönnie.

Jn 15:5 Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: Aki énbennem marad, én
pedig őbenne, az terem sok gyümölcsöt: mert nálam nélkül semmit sem
cselekedhettek.

Meg kell értenünk, hogy Isten a tő, és mi mindnyájan vagyunk az ágak. Nos. A gyümölcs az
ágból fog nőni, nem a tőből. Szüretkor a szőlővesszőről szedjük a gyümölcsöt és nem a szőlőtőkéről. Tehát, a szellem gyümölcsének az ágakon kell megjelennie.
Ha valakivel össze akarsz házasodni, és megkérdezed: Meg vagy térve? Azt mondja: Igen. De ha
nem látsz gyümölcsöt az ágon, akkor egy olyan ágra nézel, ami nincs kapcsolatban a tővel.
Értitek mit mondok? És az olyan ágon, ami nincs kapcsolatban a tővel, nem lesz gyümölcs, és az
az ág végül le fog esni… Azután néha mész és látsz egy gyümölcsöt, néha meg rothadt
gyümölcsöt látsz az ágon. Ez mutatja, hogy van még néhány dolog, amitől az ágakat meg kell
tisztítani. De ha megtisztítod azt az ágat, több gyümölcsöt fog teremni. Dicsőség az Úrnak!
Nem azt mondom, hogy tökéletes vagy, de gondoskodj arról, hogy megfelelő mennyiségű
gyümölcs legyen az ágaidon, ami leszedhető. A Szent Szellem kenete annak az életében tud
folyni, aki Isten szeretetében működik. Honnan tudod, hogy Isten szeretetében működsz, jársz?
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Onnan, hogy gyümölcsöt teremsz. És ha gyümölcsöt látunk, tudjuk, hogy Istentől jött, aki szeret.
És Isten, Aki szeret, Ő tette, hogy az ágakon szeretet legyen. És Isten, Aki szeret, hozta létre az
ágakon az örömöt, békességet, hosszú-tűrést. Isten, Aki szeret, hozta létre az ágakon a türelmet,
szelídséget… Ha te kapcsolódsz a szeretet forrásához, akkor a szeretet létre fogja hozni mind
ezeket, és máris van egy mércénk, ami meghatározza, hogy szeretetben jársz-e vagy nem.
Azonban nem járhatsz kenetben, ha megbocsátatlanság van benned afelé, aki megbántott. A
kenetnek ára van. Az lesz az ára, hogy megbocsátasz annak az embernek, aki esetleg kiszúrt
veled, aki nem küldte a gyerek–tartás díjat. Meg kell kérdezned magadtól: kész vagyok-e
kifizetni az árat azért, ami felbecsülhetetlenül értékes. Térdre kell esned, és imádkozni azért az
emberért, a kenet kedvéért. Ez valamibe kerülni fog neked. Nem várhatod el, hogy a Szent
Szellem működjön, ha megengeded valakinek, hogy manipulálja, akadályozza a szeretetben
járásodat.
Nos, jöhetsz a gyülekezetbe játszani ezeket a játékokat: ellökhetsz embereket, nevethetsz –
teheted mindezeket, de mondom neked, ahogy a puding próbája a megevése, úgy a te szeretetben
járásod próbája pedig az eredmények. Dicsőség az Úrnak! A kenet nem arról szól, hogy
rázkódunk, nevetünk… nem; a kenet arról szól, hogy a feladat el legyen végezve, hogy ha
felkelsz a földről, eredményekre menj haza. Mondom neked, ha nem jársz szeretetben, a kenet
nem fog támogatni, segíteni. Alá leszel rendelve a te saját természetes, korlátozott, tanult
képességeidnek. És vannak az életben helyzetek, amelyekben a győzelemhez többre van
szükséged, mint amit természetes szinten kaptál. Isten nagy dolgokat akar tenni az életedben.
Isten el akar vinni olyan helyekre, ahol nem voltál még azelőtt. És ha gyűlöletben jársz – Isten
ereje nincs ott. Nem fog támogatni. Lehet, hogy te kaméleonná váltál, és tudod, hogy kell
fellépni, hogy úgy nézzen ki, mintha fel lennél kenve. De ne akarj rám hatást gyakorolni! Meg
akarom nézni a jegyzetfüzetedet, meg akarom nézni az életedet, hogy tényleg van-e eredmény.
De ha te azt mondod: „Ó, én annyira lehetetlen helyzetben vagyok… Ó Jézus…” (Dollár
nyöszörög, siránkozik, hisztizik) „Egyszerűen nem tudok szeretni… nem tudom megtenni…nem
tudom megtenni… ki nem állhatom azt a…”
Nos, te nem akarod megfizetni az árát. Tedd vissza a polcra, és menj ki a gyülekezetből. Nem
vagy kész megfizetni a kenetet! Kell, hogy értékes legyen neked.
De te így siránkozol: „De, hogy tudnám megtenni, mikor ezt meg ezt tette velem?”
Nem, te nem tudod megtenni, de ha te buzgón jársz szeretetben, a kenet buzgón fog gondoskodni
minden egyébről. Te félsz szeretetben járni, mert félsz, hogy elveszíted az előnyt. De meg kell
értened, a Biblia azt mondja: Ne érintsd az én felkentemet! Miért? Figyelj! Ha te buzgón jársz
szeretetben, és buzgón harcolsz a kenetben (felkenten) – a kenet rajtad van és ha valaki bánt
téged, kap egy backhandet a kenettől. Ez nem a mi kívánságunk, hogy a kenet visszafordítsa a
gonoszt rá, hanem ezt Isten rendelte így. Isten ezt már elrendelte, úgyhogy nem kell aggódnod,
ha kihasználnak, vagy ha sértegetnek. Szeress mindenképpen, bocsáss meg mindenképpen,
békülj meg mindenképpen. Maradj kenet alatt. Egy nehéz helyzetben úgysem tudod kitalálni, mit
lehetne tenni, maradj kenet alatt. És ha megmaradsz szeretetben és megmaradsz a kenet alatt, a
körülmények rendeződni fognak körülötted. Isten el fog kezdeni gondot viselni a körülötted lévő
dolgokra, csak járj szeretetben, és ne kezd bizonygatni, hogy miért nem tudsz szeretetben járni.
Akarsz kenetet vagy nem? Ez a kérdés. Akarsz kenetet, vagy nem? Az emberek gondolhatnak,
amit akarnak – az a kérdés, te elengeded-e?
Aztán azt mondta nekem az Úr: „Maradj kenet alatt.” Vannak kifizetetlen számláid? Járj
szeretetben, és maradj kenet alatt! Tudom, hogy vannak köztetek, akiknek kifizetetlen számláik
vannak – ma kiutat mutatok nektek. Járj szeretetben és maradj kenet alatt, és a kenet
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gondoskodni fog a többiről. Ha te Isten szeretetében vagy és fel vagy kenve, a kenet lesz a
védelmeződ, a pajzsod. Az emberek tehetnek veled azt, amit akarnak, ha kenet van az életeden.
Nem érted, amit mondok, mert soha nem akartad megfizetni az árat, hogy elérd ezt a szintet. De
most ideértél ebben a sorozatban, és kész vagy megfizetni az árat ezért a kenetért,… bármit
mondanak, csak maradj a kenet alatt, maradj kenet alatt! Ha az orvos azt mondja, hogy meg
fogsz halni, csak maradj a kenet alatt. És ehhez az kell, hogy szeretetben maradj. Mert ez az ára
annak, hogy kenet alatt maradj. Ha valaki azt mondja: „bolond vagy” Csak maradj csöndben,
szeretetben, maradj a kenet alatt. Ha az ember uralkodni tud a száján, az egész testén uralkodni
tud. Maradj szeretetben, és oldd meg kedvesen. Mert a kenet túl drága ahhoz, hogy bugyuta
dolgokkal szórakozzunk, amik nem érnek semmit… Kenet alatt kell maradnom… Enélkül a
kenet nélkül meztelen vagyok. Mit tennék e nélkül a kenet nélkül? Hogy tudnék nektek segíteni?
Mit mondanék nektek, ha nem lennék felkenve? Igen. Kijönnének szavak, de nem lenne
mögöttük erő, nem lenne változás. Az a kérdés, mennyire akarod megfizetni az árat. Ára van a
kenet köntösét viselni! Dicsőség az Úrnak! Ha-ha-ha, ha-ha-ha, ó... ha-ha-ha, ha-ha-ha… Meg kell
maradnom a kenet alatt. Dicsőség az Úrnak! Meg kell maradnom a kenet alatt. Dicsőség az
Úrnak!
Nem lehetsz jobban felkenve, mint amennyire szeretetben vagy. A gyűlölet határt szab a
kenetednek. A keserűség, az önzés határt szab a kenetednek. Jézus könyörülettel mozdult… és
mi történt? Felszabadult a kenet. Szeretet, amely árad a szívből, mozgásba hozza az erőt,
mozgásba hozza a kenetet, amely nem ismer akadályokat.
Az 1.Kor 12-ben Pál apostol különféle kenetekről beszél: a bölcsesség beszéde, tudomány
beszéde, prófécia… mindezekről a hatalmas szellemi ajándékokról. Azután a 12. rész utolsó
versében azt mondja: de akarok mutatni nektek egy még kiválóbb utat! Aztán arról beszél, hogy
semmi sem működik szeretet nélkül. Azt mondja: Beszélhetsz a hegyhez, de nem fog
elmozdulni, mert nincs benned szeretet… A tested a tűzre adhatod, erődön felül adakozhatsz, de
az aratás nem fog jönni, ha nincs benned szeretet. Amit teszel, az egy vallásos cselekedet, de
semmi sem történik, mert nincs mögötte erő. Nem élhetsz így. Van elég vallásosság a földön…
Nem állnék le az átlagosnál, amikor állhatok egy magas szinten, de csak a kenet által juthatok
oda…
Három kulcs Isten erejéhez 3.rész
Ha ezek a dolgok, amikről az előbb beszéltünk, nincsenek az életedben, a kenet nem fog
működni. Sok lehetőséged van, hogy kilépj a kenetből. Ha megtörtént, kérlek lépj vissza
gyorsan. Gyorsan bocsáss meg, és vissza a kenetbe! Ne rohanj meztelenül! Ne…
Itt a harmadik kulcs. Nagyon fontos. Dicsőítő életet kell élned. Ha kenet készül az életedre,
dicsőítő életet kell élned. Semmi sem tartja úgy vissza a kenetet, mint az az élet, amelyből
hiányzik a dicséret és az imádás. Zúgolódás, morgás, panaszkodás messze távol tartja a kenetet
az életedtől. Csak morgás, zúgolódás: „Ó, Istenem!” Minél jobban dicséred az Urat, annál jobban
jön a kenet. Minél jobban imádod az Urat, annál jobban jön a kenet.
Meg kell tanulnod hogyan és miért élj dicsőítő életet. Meg kell tanulnod, miért kell dicsőítő
életet élned… Mindenki tud morogni, zúgolódni… de ha akarod a kenetet, ha kész vagy kifizetni
az árat… Én tudom, hogy jólesik néha morogni… de a kenet nem fog jönni… Ez az ár. Az ár,
hogy ne morogj. Az az ár, hogy ne zúgolódj, hanem dicsérd, imádd Istent akkor is, amikor
nincsenek jó érzéseid. „Köszönöm Jézus!” – amikor nem látsz semmi köszönni valót.
2.Móz 15:11 Kicsoda az istenek között olyan, mint Te, Uram? Kicsoda
olyan, mint Te, szentséggel dicső, félelemmel dicsérendő és csudatévő?
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Csodatévő; csodákat tevő. Tudjátok a csoda az, amikor valaki megáll, odanéz és azt mondja:
csodálkozom, megpróbálom kitalálni, hogy mi történt. Isten a hálaadás atmoszférájában mutatja
meg magát. Ezért van, hogy annyiszor látod Jézust a Bibliában mondani: „Atyám, köszönöm!”
Mindegy milyen helyzet, azzal kezdi: „Atyám, köszönöm.” Ott áll egy halott sírja előtt, és azt
mondja: „Atyám, köszönöm!” Két halat és öt kenyeret tartva, mikor közel 20ezer éhes ember vár
ennivalóra, ezt mondja: „Atyám, köszönöm!” Te azt gondolod, hogy neked problémáid vannak.
Halleluja! De téged soha nem szögeztek egy kereszthez. Az életed minden helyzetében - ha
kenet alá akarsz kerülni – meg kell tanulnod létrehozni egy olyan atmoszférát, amelyben hálát
adsz, dicsőítesz és imádod Istent. Ne várj a válasz megérkezéséig, mielőtt elkezdenél hálát adni
Istennek. Ne várj a megnyilvánulásig, és azután lesz miért köszönetet mondani Istennek. Isten
gyermekei! Meg kell értenetek: Isten nem akkor tette, amikor a válasz megérkezik. Isten nem
akkor tette, amikor megtörtént. Isten azelőtt tette, mielőtt megtörtént. Isten nem néz a végére,
hogy lássa, mi fog történni a végén. Isten hívta elő a véget a kezdettől. Ő tudja, hogy mi készül
történni, mert Ő megteremtette, mielőtt megtörténik. Úgyhogy, míg te ott ülsz morogva és
zúgolódva – figyelj: megállítod, amit Isten már mozgásba hozott! Ó, halleluja! Engem nem
érdekel, milyen nagy a számla. Isten már mozgásba hozta az ellátást. Nem érdekel, milyen rossz
a fizikai eredmény. Isten már mozgásba hozta a gyógyulást. Nem érdekel, mekkora szabadulásra
van szükség. Isten már mozgásba hozta a szabadulást. Ő csak keres valakit, aki megteremti azt
az atmoszférát, ahol Ő megjelenhet, és csodákat tehet az életedben. És ha Ő készül megjelenni az
életedben, akkor valakinek fel kell készülnie az Ő érkezésére. És mondom nektek a felkészülés
az Ő érkezésére az, hogy felhagysz a morgással és zúgolódással, és elhatározod: „Uram,
mindenképpen hálát adok Neked.”
Nos, én értem, hogy lehetsz olyan helyzetben, hogy izzasztó, nehéz nyomás van rajtad – de
ilyenkor szükséges, hogy kilépj a helyzetedből. Csukd be a szemed, és menj vissza két hetet: „Ó,
Uram, emlékszem, mit tettél, én értékelem ezt.” Menj vissza egy hónapot: „Igen, Uram, ezt
tetted; köszönöm.” Menj vissza öt hónapot! Mit csinálsz? Számolod az áldásaidat! Nézel Istenre,
Aki már tett valamit. Nem arról beszélsz, hogy fog-e most tenni valamit, arra nézel, amit már
tett. Elkezded összeszámlálni az áldásaidat. „Ha megtette értem 2001-ben, ha megtette értem
2002-ben, ha megtette értem 2003-ban… Hé! Meg kell köszönnöm neki előre, mert tudom, hogy
kész most is megtenni.” Engedned kell az örömöt felszabadulni a Szent Szellem kenete miatt…
„Atyám, köszönöm, akkor is, ha nem érzem ezt a testemben. Atyám, köszönöm, akkor is, ha a
számla még mindig ott fekszik az asztalomon. Atyám, köszönöm akkor is, ha a kilakoltatási
cédula még mindig ott van az ajtómon… Atyám, köszönöm…” Tudtára kell adnod az ördögnek,
hogy nem adsz neki egy olyan atmoszférát, amiben el tud jönni és lenyomni, és rávenni arra,
hogy rosszul gondolkozzál. Én olyan Istent szolgálok, Aki magasan ül és letekint, és Ő még soha
nem hagyott cserben.
Nem tudod, hogy olyan Istened van, Aki most is gondot visel rád? Az Ő neve: Jahve Jire, ezért
az ellátásod látható lesz. Azonban Neki szüksége van valakire, aki bízik Benne. Szüksége van
valakire, aki bízik Benne. Szüksége van valakire, aki azt mondja, mint Mikeás „… elestem, de
felkelek…” Csak egy kis segítséget kér tőled: „Uram, köszönöm…” Nem tudom pontosan, hogy
fog ez megoldódni, de tudom, hogy meg fog oldódni. Nem arról szól ez, hogy mit ismerek,
hanem arról, hogy Kit ismerek. És én ismerek egy Barátot, Aki közelebb van, mint bármilyen
probléma! „Kell, hogy dicsérjelek, Uram…”
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Isten erejének, hatalmának a kapuja
Mindenkinek tanulmányoznia kell a mai üzenetet! Az erőhöz a hatalomhoz vezető kapuról
fogunk beszélni. Más-szóval; itt van ez az egy dolog, amit el kell kezdenünk tenni, ha azt
akarjuk, hogy a Szent Szellem kenete erős legyen az életünkön, hogy el tudjuk mozdítani a
terheket, és össze tudjuk törni az igákat. Most az erő korszakában élünk. Nos, minden
alkalommal, amikor az „erő” szót hallani fogjátok ebben az üzenetben, azt akarom, hogy
képességre gondoljatok, ami által a feladat elvégezhető. Amikor az „erő” szót halljátok – azt
akarom, hogy képességre gondoljatok, ami eredményekhez vezet. Nem akarom, hogy csak
látványos dolgokon gondolkodjatok: pl. emberek elesnek, felkelnek, különböző dolgokat
tesznek… Azt akarom, hogy megértsétek, hogy ez a kenet a mindennapi helyzetekért van. És
ennek a kenetnek a bizonyítéka: eredmények az életedben. Ennek a kenetnek a bizonyítéka, hogy
megoldottad a feladatot. A kenet bizonyítéka, hogy amikor jelentkeztél az állásért, felvettek…
amikor szabadulásért imádkoztál, megszabadultál… hogy házasságban maradj, néha kenet kell.
Az erő korszakában élünk. Mondom nektek, hogy olyan időben élünk, amelyben Mózes, Illés és
minden tanítvány, próféta élni szeretett volna. Olyan dolgok fognak történni a földön, aminek
mindannyian részesei szerettek volna lenni. A te és az én kiváltságom, hogy részesei lehetünk.
Isten tudta mindenkiről, hogy mikor kell megszületnie, és tudta, hogy ezekben az utolsó
napokban, amikor az állókép lábujjaihoz értünk (ld. Dán. 2: 31-45), mindannyian képesek
legyünk elvégezni a feladatot. És Ő azt fogja akarni, hogy erő jöjjön ki belőlünk, erő, megtenni
olyan feladatokat, amiket nem láttunk soha azelőtt. Miről beszélek? Képességről, amely
eredményeket hoz. Kedvesem, amikor elkezdesz körülnézni, és bárhova nézel, keresztényeket
látsz amint eredményeket érnek el… itt egy keresztény, aki az első a munkájában, egy másik
keresztény első a sportban… bárhová nézel, ott egy keresztény, aki éppen átvesz egy
természetfölötti megoldást… Akarom, hogy tudjátok: az erő eltalálta. Azért vagyok itt, hogy
elmondjam: az erő el fogja találni a házadat… el fogja találni a családodat: a férjedet, a
feleségedet! Mondom nektek, Isten ereje kész, hogy eltalálja ezt a helyet. Nem arról beszélek,
amikor gyülekezetbe jövünk. Arról beszélek, amikor munkába mész, erő lesz ott veled.
Halleluja! Arról beszélek, hogy elmész az üzletbe… szükséged van valamire: az erő ott lesz
veled! Ha üzletemberek megbeszélésén vagy… nem tudják, mit tegyenek… a Szent Szellem
ereje rajtad lesz, és ha te előállsz egy ötlettel, a megoldás áll elő… Készülj, Isten ereje készül
megérinteni az életedet! Ámen? Kezdjük akkor ma délelőtt!
Az egyik módja annak, ahogy Isten ereje meg fog jelenni köztünk: hogy meg fog nyilvánulni az
Ő ereje. Meg kell értenetek, hogy sok ember nem hiszi, hogy Isten valóságos. Azt hiszik, hogy Ő
már nem valóságos. Sok dolog van, amit Isten csupán azért készül megtenni, hogy tudassa veled,
hogy Ő valóságos Isten. Meg kell hallanotok, amit mondok! Egyetlen oka van annak, amit tenni
készül, hogy felhívja a figyelmedet, hogy tudassa veled; senki nem tette érted, amit Jézus tett.
Elképesztő dolgokat készül cselekedni – dicsőség az Úrnak – egyszerűen csak azért, hogy
hangsúlyozza: visszajöttem. Tudjátok, soha nem is ment el.
1.Kor.4:20 Mert nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben.

Nem beszédben áll, és nem beszéden alapul. A gyülekezetben rengeteget beszélünk. Azonban itt
azt mondja; Isten országa (királysága) nem beszéden alapul, hanem erőn és kiválóságon.
Dicsőség az Úrnak. Menjünk az 1.Kor 2-höz, és meglátjuk: Pál ugyanezt mondja ott is:
1.Kor 2:4,5 …az én beszédem és az én prédikálásom nem
bölcsességnek hitető beszédiben állott, hanem szellemnek és
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emberi
erőnek

megmutatásában, hogy a ti hitetetek ne emberek bölcsességén, hanem
Isten erején nyugodjék.

Isten országa nem beszédben áll, hanem erőben. Isten országa arról szól, hogy a feladat
megoldódik. Más szavakkal azt mondja „Én nem egy tanult ember intelligenciájával jöttem…
Szeretem, amit Pál mondott: „Elhatároztam, hogy nem ismerek mást, kivéve a megfeszített
Krisztust.” Pál azt mondta: „Én sok mindent tudok, de nem az fog igazgatni, amit emberi
bölcsességből szereztem, hanem az a bölcsesség fog vezetni, amit Istentől kaptam.” Tehát azt
mondja: „Többről van szó, mint beszédről – eredmények eléréséről van szó.”
Nem hitető beszéddel jöttem hozzátok, hanem erőnek megmutatásával (demonstrálásával).
Prédikálás nélkül nem fogsz látni eredményeket – dicsőség Istennek! Vehetsz két prédikátort,
akik ugyanazt az üzenetet prédikálják. Az egyik fel van kenve – a másik nincs. Annak, aki fel
van kenve, nem kell keményen dolgoznia, hogy egy kis áment kiszedjen belőletek. Ehelyett
egyszerűen csak hirdeti Isten Igéjét, a kenet felöltözteti azokat a szavakat, és amikor azok a
szavak a füledhez érnek, bekerülnek a bensődbe, elkezdenek dolgozni, és hirtelen eredmények
mutatkoznak. Mert a kenet és a szórakozás között az a különbség, hogy a kenet eredményeket
fog hozni. Hányan akartok eredményeket ma? (mindenki felemeli a kezét)
Nos, Isten országa nem gyülekezetbe járás. Figyeltek arra, amit mondok? Isten országa nem
imádság. Az Isten országa nem böjtölés. Isten országa nem a tized adásban van. Ha ezek a
dolgok nem kulminálnak (tetőznek) erőben, akkor nem érnek semmit! Ha a gyülekezetbe járás,
nem tud neked eredményeket adni… nem értem miért akarsz gyülekezetbe jönni. Azért kellene
jönnöd gyülekezetbe, hogy megváltoztasd az értelmedet, és összehangold az elmédet az Igével.
Ha az elméd nem változik Isten Igéje szerint… minek gyülekezetbe menni? Halljátok amit
mondok?! Ha a gyülekezetbe járás nem eredményezi, hogy képesítést kapj eredmények
eléréséhez…
Ezért prédikálom ezt az Igét, hogy képesítést kapj. Hogy valahányszor csak belépsz ezen az
ajtón, tápláljalak valamivel, amin kenet van, hogy eredményeket érhess el az életedben.
Azért jössz a gyülekezetbe, hogy Isten felkent Igéjét halld. Azért jössz a gyülekezetbe, hogy
megértést szerezz. Azután hazamész, alkalmazod, amit hallottál, és ez eredményeket fog hozni.
- Isten országa az, hogy eljössz a gyülekezetbe és kapsz eredményeket.
- Isten országa az, hogy imádkozol, és választ kapsz az imádságodra.
- Isten országa az, hogy böjtölsz, és nyersz erőt a böjt után
- Isten országa az, hogy tizedet adsz, és a menny ablakai megnyílnak az életed fölött, és olyan
kenetet árasztanak, hogy nincs helyed befogadni.
Mit ér a forma, ha nincs erő… és a gyülekezet mondja: Ámen.
Lk 10:19 Látjátok, hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon és skorpiókon
és az ellenség minden erején tapossatok, és semmi ne árthasson nektek!
(ford.: Szent Pál Akadémia 2004)

Ez az erő, hatalom fenn van tartva a számunkra.
Jn 1:12 Azoknak viszont, akik befogadták, hatalmat (jogot, szabadságot,
lehetőséget, képességet) adott, hogy Isten fiaivá váljanak, akik hisznek
a nevében…

Meg kell győzzelek benneteket, hogy megkaptátok az erőt.
- De Dollar testvér!
- Mi a probléma?
- Nincsenek eredményeink
- Ó, ó… ez valamibe kerülni fog neked.
Hányan fogadtátok be Őt? Amikor Isten fiává lettél, megadta neked a képességet az eredmények
eléréséhez. Az erő, a hatalom a szentek valódi identitása. Nem egy póló, rajta a Jn 3:16-tal.
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Amikor látsz valakit megtérni, a következő dolog, amit látnod kell; most kapott képességet, hogy
eredményeket érjen el. Amikor látsz egy szentet, olyan valakit kell látnod, aki megoldja a
feladatot, elvégzi a munkát. Most, hogy megtértél, olyan képességeket kaptál, amik nem voltak
meg az újjászületésed előtt. Értitek, amit mondok? Ez a jel, ez az azonosítási jel. Egy szentnek
van ereje eredmények eléréséhez az életében. Nem arról beszélek, hogy legyen erőd tüzet fújni a
szádból – erőről beszélek, ami által el tudod végezni a munkát. A valóságos erő elvégzi a
munkát. Mit ér, ha ráteszem a kezem valakire és nem történik semmi? Ha démonokat űzök, de a
démonok maradnak? Nem arról beszélek, hogy a földre löklek, és úgy néz ki, mintha erőm lenne.
Engem jobban érdekel, hogy kelsz fel mint az, hogy hogyan dőltél el. Ha kábítószertől szabadon
kelsz föl, akkor megtapasztaltad Isten erejét, a képességet, amely eredményt hoz.
Meg kell újítanunk a gondolkodásunkat az erő definíciójával kapcsolatban. Jobban keressük a
látványosat, mint a természetfölötti eredményt. Mondom neked, az erő az, hogy alulképzetten
jelentkezel egy állásért, és mégis megkapod az állást, mert megkaptad Isten bölcsességét. Az erő,
amikor meg tudsz oldani olyan dolgokat, amelyekről mások azt mondják, hogy nem tudják
megoldani. Ez az az erő, amiről itt beszélünk. Ez erő. Az erő nincs korlátozva csupán
gyógyulásra vagy más csodákra. Mi az élet minden területén megmutatkozó demonstrációkról
beszélünk. A kenet megnyilvánulásáról az élet minden területén. Ha tanár vagy és a kenet rád
jön, akkor a gyerekek élvezettel fognak tanulni. A kenetre szükség van az élet minden területén.
Jézus egy dicsőséges egyházért fog visszajönni, amely foltoktól, ráncoktól mentes. Ez azt jelenti,
hogy erőnek kell lennie az egyházban, mert még van néhány dolog, amit meg kell tennünk. Meg
kell értenetek valamit. Azt gondoljátok, hogy Jézus visszajön, amíg ti Lódebárban vagytok?
(ld. 2.Sám 9: 5-7) Ő fölé fog emelni téged. Ez a világ tisztelni fogja az újjászületett
keresztényeket, mire a végére érünk. Meg fogjuk ragadni a politikai helyeket, meg fogjuk
ragadni a hatalom helyeit, az anyagi szférát… Figyeljetek arra, amit mondok! A Biblia mutat
nekünk egy világos tervet: 110. Zsoltár Dávid zsoltára. Monda az Úr az én

Uramnak: Ülj az én jobbomon, amíg ellenségeidet zsámolyul vetem a te
lábaid alá. A te hatalmad pálcáját kinyújtja az Úr a Sionból, mondván:
Uralkodjál ellenségeid között! A te néped készséggel siet a te
sereggyűjtésed napján, szentséges öltözetekben (…a szentség szépségében,
a te szent kihívásod/csatarendbe állás hajnalán: Hozzád, a te ifjaid olyanok,
mint a harmat… ang. ford.) hajnalpír méhéből lesz ifjaid harmatja.

Megesküdt az Úr és meg nem másítja: Pap vagy te örökké Melkhisedek
rendje szerint. Az Úr a te jobbod felől, megrontja az Ő haragja napján
a
királyokat;
Ítéletet
tart
a
nemzetek
között;
telve
lesz
holtestekkel, összezúz messze földön minden főt. Az Út mellett való
patakból iszik, ezért emeli fel az ő fejét.

Én elvárom ezt, én járok ebben… nem játszunk gyülekezetesdit. Szükségünk van a képesítésre,
hogy eredményeket érjünk el. Az egész pokol jön ellened. És lesz keneted, hogy eredményeket
érj el annak ellenére, hogy a pokol jön ellened.
A 110. Zsoltár első versében: Monda az Úr az én Uramnak: Ülj azén jobb kezem felől… meddig
Uram?… míg én a te ellenségeidet a te lábad zsámolyává teszem. Nem addig amíg Ő az
ellenségeit az Ő zsámolyává teszi. Azt mondja: Ülj az én jobb kezem felől, míg én a te
ellenségeidet… Ellenség a halál? Ellenség a hiány? Amíg a te ellenségeidet a te zsámolyoddá
teszem. Prófétikusan szólva ez az, amit az Úr – Aki nem tud hazudni – mond: Az ellenségeid
hamarosan zsámolyoddá lesznek. Hallotok engem?
A második vers így szól: „A te hatalmad pálcáját kinyújtja az Úr a Sionból…” Sion az egyházat
jelképezi, úgyhogy az Úr azt mondja, hogy ez a hatalom, ez az erő az egyházból fog kijönni. És
figyeld meg, mi történik amikor kijön az egyházból: „Uralkodj ellenségeid között!”
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Más szavakkal: A prófécia arról szól, hogy ez a kenet kijön az egyházból, és ez a kenet olyan
erős lesz, hogy te képes leszel uralkodni az ellenségeiden.
Hányan szeretnétek erőt ahhoz, hogy uralkodjatok az ellenségeiteken?
A harmadik vers: „A te néped készséges lesz a te erőd napján…” Húzzátok alá: a te erőd napján
Itt egy esemény van megprófétálva. Amikor az erő és a hatalom ki fog jönni a Sionból, és te
uralkodni fogsz az ellenségeid között…Mondjátok hangosan: Az erőm napja. Az Úr
visszajövetele előtt eljön az erőd napja! Ez meg fog történni… Jézus nem tud visszajönni addig,
míg ez az esemény meg nem történik. Ez Isten erejének a napja. Ez meg fogja előzni az Ő
visszajövetelét, és az egyház által lesz látható.
Kérdezhetitek:
- Honnan fogom tudni, hogy eljött az Ő erejének a napja?
- Onnan, hogy bárhová nézel, eredmények kezdenek lenni. Annyi eredményt fogsz kapni,
hogy uralkodni fogsz az ellenségeiden.
Ez az Ige mondja, hogy Isten hatalma az egyházban fog kifejezést nyerni, amely azt fogja
eredményezni, hogy az egyház uralkodni fog az ellenségei fölött. Uralkodni fog fizikálisan,
uralkodni fog értelmi szinten, uralkodni fog anyagi területen, az egyház uralkodni fog minden
területen.
Nos, tudom, hogy ez most lehetetlenségnek tűnik,… de amikor a kenet megjelenik, Istennek egy
napba se telik, hogy a dolgokat megváltoztassa. Én egy szellemi felvilágosodást prófétálok.
Emberek! Nem lehetünk lomhák, restek az elfogadásban. Az egyház nem egy csoport nyápicként
fog elmenni. Az erejének napja megprófétáltatott. Ne valami látványost keress, nem fognak
repülő csészealjak, meg effélék megjelenni… egyszerűen azt jelenti, hogy Isten kenete olyan
erős lesz az Ő emberein, hogy elkezdenek eredményeket elérni minden területen. És ez ebben a
közösségben már elkezdődött! Ez a gyülekezet már elkezdte!
Ó halleluja! Jönnek be a bizonyságok… eredményeket kaptok. Eredményeket kaptok.
Eredményeket kaptok… Isten általi kedveltség mutatkozik meg… Valaki kérdezheti: „Mi
történik?” Közeledünk az Ő erejének a napjához! Miért ne működhetne mindenki ebben a
gyülekezetben Isten erejében és kenetében? De mindenekelőtt hinned kell ebben a Bibliában. Az
erőd napja közelben van. Az erőd napja – hogy eredményeket érj el – közel van. Lehet, hogy
fáradt vagy, hogy imádkozzál, és nem kapsz választ. Lehet, hogy adsz és nincs aratás. Mit ér a
dolgokat vallásosan tenni eredmények nélkül? Én szeretek kertészkedni, és ha elvetek valamit,
elvárom, hogy nőjön. Ha iskolába megyek, tanulni akarok valamit. Azonban a vallás elégedetté
fog tenni abban, amiben éppen vagy. Ezzel elértünk a ma délelőtti lényeghez: Nagyszerű dolog,
hogy a Biblia prófétálja, hogy lesz egy erő napja. Csodálatos, hogy azt mondja, hogy az
egyházból erő fog kijönni, és uralkodni fog az ellenségein. De mondom nektek most, hogy ennek
ára van. És ti nem tehettek úgy, mint azok az emberek, akik elmennek a Plázába, látnak egy szép
ruhát, felveszik… tetszelegnek benne; nézik magukat a tükörben: „Igen jól áll, csinos vagyok
benne.” Aztán megnézik az árat, és azonnal leteszik, visszaakasztják, és kimennek az üzletből.
Mert nem akarják kifizetni az árát, hogy viselhessék a ruhát az üzleten kívül is. Az egyház
évekig tette ezt. Bejövünk, megízleljük Isten erejét, de nem akarjuk kifizetni az árát. Hogy
viselhessük Isten erejét egész életünkben. Mindenki akar eredményeket. Mindenki akar
természetfölötti eredményeket. Mindenki kenet alatt akar lenni. De nem mindenki akarja
kifizetni a kenet árát. Halljátok, amit mondok? Az erő kapuja a szomjúság. Mennyibe kerül
felkenetni? Szomjasnak kell lenned. Nem vallásosnak. Nem csak forma. Tudod, hogy kell
tapsolni, fölemelni a kezed, táncolni, rohanni – de ez mind csak forma. Szomjúságba kerül.
Nos, mi a szomjúság? Rendíthetetlen kívánság. Rendíthetetlenül kívánnod kell Isten erejét!
Szomjasnak kell lenned Isten erejére! Kell lenni benned egy erős sóvárgásnak Isten ereje után:
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Kell lenni benned egy vágyódásnak Isten ereje után! Te nem vásárolhatsz erőt pénzért, vagy
bármi másért. Szomjúsággal, sóvárgással, vágyódással és rendíthetetlen kívánsággal vehetsz
erőt. Éhesnek és szomjasnak kell lenned a kenetre és Isten erejére, máskülönben nem fogod
viselni. Megteheted mindazokat a dolgokat, amit mondanak, hogy tedd meg… imádkozhatsz
három órát, megteheted mind a formákat. Kiálthatsz – teheted mindezeket a dolgokat, de ha te
nem vagy éhes és szomjas Isten erejére úgy, hogy sóvárogsz érte… Ha valóban szomjas vagy
Isten erejére, jelét fogod adni ennek. Nem arról beszélek, hogy mondd, hogy szomjas vagy, mert
Dollar pásztor azt mondta, hogy így lehet venni Isten erejét: Szomjasnak kell lenni. „Ó, halleluja,
szomjas vagyok!”
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Az élet és az erő törvénye 1.rész
Pld 3: 1-10 Fiam! Az én tanításomról el ne felejtkezzél, és az én
parancsolataimat megőrizze a te elméd (szíved K.J.ford.); Mert napoknak
hosszú voltát és sokesztendős életet és békességet hoznak néked bőven.
Az irgalmasság és igazság ne hagyjanak el téged: kösd azokat a te
nyakadra, írd be azokat a te szívednek táblájára; Így nyersz
kedvességet és jó értelmet (nagy megbecsülést K.J.ford.) Istennek és
embernek a szemei előtt.
Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből (szívedből K.J.ford.) a magad
értelmére pedig ne támaszkodjál! Minden te utaidban felismered Őt,
akkor (és K.J.ford.)Ő igazgatja a te utaidat.
Ne légy bölcs a magad ítélete szerint; féld az Urat, és távozzál el a
gonosztól! Egészség lesz ez a te testednek, és megújulás a te
csontjaidnak.
Tiszteld az Urat a te marhádból, a te egész jövedelmed zsengéjéből.
Ekképpen megtelnek a te csűreid elégséggel, és musttal áradnak el
sajtód vályúi.

Nézzük meg az első verset: Fiam, az én tanításomról el ne feledkezz, és az én parancsolataimat
tartsd a szívedben. Mától kezdve, valahányszor látod ezt a szót a Bibliában: „parancsolat” – húzd
alá és írd fölé: szerelmes levelek. Szükséges megértenetek, hogy amikor Isten parancsot ad – a
Biblia azt mondja: „Az Ő parancsolatai nem fájdalmasak, nem keservesek.” Isten a
parancsolataival nem a játékaidat akarja elrontani. A tekintélyét sem akarja rád erőltetni a
parancsolataival. Ő az élet teremtője. Ha valaki ismeri az életet, és hogy hogyan kellene az életet
élni, akkor az Isten az. Azért ad neked parancsolatokat. Mert tudja, hogyha megtartod azokat –
ne tedd ezt, és tedd ezt – akkor élvezni fogod az életet. Ha vásárolsz egy gyógyszert, a
dobozában találsz egy használati utasítást: mikor mennyit vegyél be, vagy ne szedjed más
gyógyszerekkel együtt stb. Ezáltal biztosítják, hogy a leghatásosabb legyen a gyógyszer. Mégis,
még mindig úgy nézünk Isten parancsolataira, mint amikkel megpróbál lent tartani, amikkel meg
akarja állítani a játékunkat. Mi úgy akarjuk csinálni, ahogy nekünk jólesik… Felejtsük el Isten
parancsolatait! Isten nem érti ezt… Ez az én életem… Úgy akarom élni, ahogy én akarom…
Ismeritek ezeket az ellenvetéseket. Isten csupán annyit akar tenni, hogy ad egy kis bepillantást az
életről, aminek alapján élhetsz. Szülők ismeritek ezt. Vannak gyerekeid. Vannak bizonyos
dolgok, amiken már átmentél. Ezért megpróbálsz szabályokat, korlátokat felállítani a
gyerekeidnek. Hogy nekik ne kelljen felfedezni azt, amit te már felfedeztél az életről. De ha elé
teszed, azt mondja: Én nem akarom ezt… Te megpróbálod meggyőzni: „Figyelj! Én már itt
vagyok egy ideje. Te 12 éves, nem tudod mit beszélsz… Hallgass rám! Azt akarom, hogy élvezd
az életet.”
Itt van, amit Isten mond: „Adok nektek parancsolatokat. Elmondom, hogyan tegyetek bizonyos
dolgokat: férfiak szeressétek feleségeiteket, ahogy Krisztus szerette az egyházat; feleségek,
engedelmeskedjetek a férjeteknek és mondom nektek, hogy mindketten legyetek engedelmesek
egymásnak. Azért mondom ezt nektek, mert tudom, mi szükséges ahhoz, hogy kijöjjetek
egymással. De őket nem érdekli, amit mondtam → veszekedni fognak egész nap…” Aztán észre
sem veszitek és már válásról beszéltek, mert bejön az önzés, és te megpróbálod megváltoztatni
őt, ő megpróbál megváltoztatni téged. Ahelyett, hogy magadat változtatnád meg. A legnagyobb
változást magadon teheted. De mi nem akarunk figyelni Isten parancsolataira. Tesszük, ahogy mi
akarjuk tenni, mikor az élet Teremtője – Aki adott egy kézikönyv formájú használati utasítást az
életünk számára – azt mondja: így kell használnod. Fordulj a Bibliához! Ez a te kézikönyved. Ha
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ki akarod hozni a legjobbat ebből – amit életnek nevezünk -, kövesd a használati utasítást! És a
dolgok működni fognak.
De mi figyelmen kívül hagyjuk a parancsolatokat, tesszük, amit mi akarunk tenni,
megkoronázzuk magunkat, mint a saját életünk istenét. Mert mi nem bízunk Istenben… Aki
képes átlátni az életünket. És látható a nagy rendetlenség. A társadalom sötétebb, mint bármikor
korábban. Az emberek össze vannak zavarva: sebesültek, zűr-zavarosak…
Akarok nektek mutatni valamit. Mert ha te nem figyelsz arra, amit ma mondok, olyan helyzetben
találhatod magadat, amiben nem tudod kitalálni, hogyan munkáld az életet. Az emberek nem
tudják, hogyan éljék az életet. Sebesültek… „engem nem értenek meg… azt gondoltam, hogy
szeret… lefeküdtem vele, és szerettük egymást…” Ez szex, nem szeretet – míg meg nem
házasodtok. „Szerettük egymást… és nem akar feleségül venni.” Nem ő nem fog feleségül venni.
Te most meg vagy ijedve, összezavarodva, dühös vagy mindenkire, minden férfire: „…nincs egy
rendes férfi se…” De vannak jó férfiak… most is láthatsz egyet. Maradtak rendes férfiak.
Meddig akarod még figyelmen kívül hagyni, amit Isten mondott? Meddig akarod félretenni a
Bibliát? Ő azt mondta: tartsátok meg a parancsolataimat.
Aztán megjelenik ez a szó: tisztelet. Mit jelent Istent tisztelni? Istent tisztelni azt jelenti, hogy
megengeded Neki, hogy beleszóljon az életedbe, és aztán engedelmeskedsz. Ő szól és te
engedelmeskedsz Neki. Az anyukádat tisztelni azt jelenti, hogy szólhat neked, és te
engedelmeskedsz. Tisztelni az apukádat azt jelenti, hogy engeded, hogy szóljon neked, és te
engedelmeskedsz. A szavaiknak súlya lesz számodra. Ezt jelenti Istent tisztelni. A szavainak
súlya van az életedben. Ezek nem olyan szavak, amiket megvethetsz vagy semmibe vehetsz.
Ezek súlyos szavak. Súlyosabbak bárki más szavainál. Készségesnek kell lenned megtenni amit
Isten mondott.
De ha Isten szavainak nem lesz súlya az életedben, akkor nem tiszteled a szavait. És nem
tiszteled Őt sem. Egyszerűen csak figyelmen kívül hagyod az Igét – ahogy a legtöbb ember teszi
– becsukod a Bibliát, és úgy teszel, ahogy te akarod, és ezzel kiteszed magad mindannak a
rossznak, ami „elérhető” a társadalomban. Választanod kell: Az Ige szerint tesszük, vagy a
magunk elképzelése szerint.
Akarok mutatni valamit nektek. Lapozzatok Márk 10-hez.

Mk 10: 17-19 Amikor útnak indult, odafutott hozzá valaki, és térdre
borulva megkérdezte tőle:
- Jó mester, mit tegyek, hogy örökölhessem az örök életet?
- Miért mondasz engem jónak? - felelte Jézus - Senki sem jó, csak
egyedül Isten! A parancsolatokat ismered: „Ne ölj!”; „Ne kövess el
házasságtörést!”;
„Ne
lopj!”;
„Ne
tanúskodj
hamisan!”
jogos
járandóságot ne tarts vissza; „Tiszteld apádat és anyádat!” (ford.:
Szent Pál Akadémia 2004)

Mi volt a kérdés? „…hogy lehet örökéletem?” Nos, nem azt kérdezte; „hogyan tudok örökké
élni?” A kifejezés a görög „zoé” szóból származik, és ő azt kérdezte: „hogyan kaphatom meg,
vagy tapasztalhatom meg az isteni, bővölködő életet itt a földön?” És ezt örökéletnek nevezte.
Most elolvasom egymásután a 17. és a 19. verset, hogy lássátok világosan a kérdést és a
választ…
Tehát nyilvánvaló, hogy a parancsolatoknak köze van a kérdésre adott válaszhoz: „Mit kell
tegyek, hogy örök életem legyen?” A 19. versben Jézus megemlít hat parancsot: „Ne ölj! Ne
kövess el házasságtörést! Ne lopj! Ne tanúskodj hamisan! Jogos járandóságot ne tarts vissza!
Tiszteld apádat és anyádat!”
Hat parancs. Nem említette mindet, csak hatot. Nézzük meg, hogyan válaszolt ez az ember:
„Mester, mindezeket – mind a hatot – megtartottam ifjúkorom óta.” Jézus pedig rátekintvén
- 40 / 65 -

megszerette őt… Nos, én látom, mi járt Jézus fejében: szeretet. Jézus rátekintett, megszerette és
mondta neki: „egy fogyatkozásod van” egy valami hiányzik. Neked hiányzik valami, ami a
kérdéseddel kapcsolatban van. És enélkül a dolog nélkül nem leszel képes bejárást szerezni abba
az örök életbe, amivel kapcsolatban kérdeztél.
Régebben humorizáltam ezzel: Neki egy dolog hiányzott, másoknak 100 dolog hiányzik… ha ha – ha. és az ördög így akadályozott meg, hogy rájöjjek, mi volt az az egy dolog, ami neki
hiányzott. Mi volt az az egy dolog, ami hiányzott ahhoz, hogy képes legyen megkapni a zoé-t, az
isteni bővölködő életet a földön. Egy hiánya, fogyatkozása volt. Jézus azt mondta: Egy hiányod
van, de nem mondom meg, hogy mi az, hanem bizonyítani fogom neked, mert ha most
megmondanám, nem hinnéd el. De meg fogom mutatni neked, hogy ez hiányzik.

Mk 10:21 Jézus pedig rátekintett, megszerette, és így szólt hozzá:
- Egyvalami hiányzik még belőled: menj, add el mindenedet, amid csak
van, és oszd szét a nincstelenek között, akkor majd lesz kincsed a
mennyben – aztán rajta, kövess!
Ám az e szavak hallatán elkomorodott, és szomorúan távozott, merthogy
nagy vagyona volt. (ford.: Szent Pál Akadémia 2004)

Nos, figyeld meg, hogy válaszolt ez az ifjú. „… szomorúan távozott” Megszomorodva ment el,
mert sok vagyona volt. Néhány ember megszomorodik, mikor vasárnap reggel a prédikátor előáll
azzal, hogy adakozás következik. Mert úgy érzik, hogy el fognak veszíteni valamit, ahelyett,
hogy nyernének valamit. Szomorú lett erre a szóra.
Másodszor: Elment Jézustól. Elválasztotta magát Jézustól. Istenem! Miért akarja annyi
keresztény elválasztani magát Jézustól?
Harmadszor: szomorkodott, bezárkózott, mert a Jézus szavának való engedelmességet
törvénynek látta ahelyett, hogy nyereségnek látta volna, mivel nagy vagyona volt. És mondom
nektek most: ha képet akarsz kapni valakinek a szívéről, keresd meg a vagyonát. Találd el az
erszényét! Jézus a Mesterem! Jézus az Uram! Ja – ja! Mi nem tudjuk megmondani, hogy igaz ez,
vagy nem. Nézzük meg a bankkártyádat, az erszényedet! Majd meglátjuk, ki a Mestered… Mi
köze van a vagyonnak Isten kereséséhez?! Ez az ember tele volt félelemmel. Annyira félt…
Megjelent itt nagy mellénnyel: „Mit kell tennem, hogy örökéletem legyen?” Jézus azt mondja:
„Rendben van, add el minden vagyonodat, add a szegényeknek… és gyere kövess engem!” „Aj –
jaj. Viszlát. Majd még találkozunk…” Mi ez? Mi történik itt? Hiszen ugyanazok a dolgok
történnek ma is. Lehet, hogy nekünk ugyanaz hiányzik, ami ennek a fickónak hiányzott.
Keressük meg mi hiányzott neki?

Lk 10: 25-26-28 Egyszer felállt egy törvénytudó, s hogy próbára tegye,
megkérdezte:
- Mester, mit tegyek, hogy örököljem az örök életet?
- A törvényben mi áll? Hogyan értelmezed? – kérdezett vissza Jézus.
Az ezt válaszolta:
- „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből,
teljes erődből és teljes értelmedből”, és „embertársadat, mint saját
magadat!”
- Helyesen feleltél! Tedd ezt, és élni fogsz! – mondta néki Jézus.
(ford.: Szent Pál Akadémia 2004)

Itt van egy törvénytudó, aki felteszi ugyanezt a kérdést. Keressük ugyanezt a dolgot. Látjuk,
hogy a törvénytudó eltalálta, eltalálta az egy dolgot, amit tenni kell. Ha örökéletet akarsz, ha zoét
akarsz, isteni bővölködő életet: szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből,
teljes erődből és teljes értelmedből és azután bizonyítandó, hogy úgy szereted az Urat, szeresd a
felebarátodat. Ó, Istenem! És Jézus azt mondta: „Tehát rátaláltunk az egy dologra.” Az egy
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dolog, ami a gazdag ifjúnak hiányzott, hogy nem szerette Istent teljes szívéből, teljes lelkéből,
teljes erejéből és teljes értelméből és nem szerette a felebarátját, mert nem volt hajlandó
megosztani vele a vagyonát. Mit idézett ez a törvénytudó, amire Jézus azt mondta: „igazad van.”
Gyerünk: Ragadjátok meg! Már majdnem kész vagyok.

Mt 22: 36-40
- Mester melyik a nagy parancs a törvényben?
Jézus így válaszolt neki:
- „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből
és teljes elmédből!” Ez a nagy és legelső parancs. A második hasonló
ehhez: „Szeresd embertársadat, mint önmagadat!” Ettől a két
parancstól függ az egész Törvény és a Próféták. (ford.: Szent Pál
Akadémia 2004)

Ezen a két parancson függ. Tehát van egy új törvény az Országban: a szeretet törvénye. A
gazdag ifjúnak ez hiányzott. Az első és a legnagyobb parancs. Megtartotta azt a hatot, de nem
tartotta meg az elsőt. Valaki kérdezheti: Honnan tudod? Figyeld meg, hogyan válaszolt. Ha
szerette volna Istent, és benne lakozott volna Isten szeretete; ha szerette volna Istent teljes
szívéből, teljes lelkéből, teljes erejéből és szerette volna felebarátját, azonnal teljesítette volna
Jézus elvárását. Örömmel fogta volna, amije volt, eladta volna és adta volna a szegényeknek,
tudva, hogyha megmarad a szeretetben, soha – soha nem fogy ki neki, hanem mindig többje
lesz… Bennünk van egy félelem attól, hogy hiányunk lesz, ahelyett, hogy hinnénk abban, hogy
fölöslegünk lesz. És ha kilépsz a szeretetből, önzésbe kerülsz. És ha önzésbe kerülsz, istenné
koronázod magad. És akkor te gondoskodsz, és te veszed kezedbe a dolgot, mert többé nem
hiszel Istenben, hogy Ő megteszi… Ó, Jézus!… követitek, amit itt mondok?
Ez történt ezzel a fickóval. Mit tehetek, hogy örök életem legyen? Szeresd az Urat a te Istenedet
teljes szívedből, lelkedből, elmédből és erődből. De tudod mit? Nem tudod szeretni teljes
erődből, ha nem szereted a javaidból.
Ez lehet az oka, hogy problémáid vannak a tizeddel. Te mondod az embereknek, hogy szereted
az Urat. Igen, szeretem az Urat teljes szívemből, lelkemből, elmémből és minden erőmből. Igen,
Dollar testvér… De ha arra kerül a sor, hogy írj egy 10$-os csekket… „Sátán, megkötözlek Jézus
nevében!”… Az ok az, hogy csak gondolod, hogy szereted az Urat teljes szívedből, lelkedből,
elmédből, minden erődből, de hamar fel fogod fedezni, hogy szereted-e annyira vagy nem, ha Ő
elkezd valamit kérni az erszényedből. Ha elkezd kérni valamit, ami értékes neked. Ekkor azonnal
kilépsz az Isten szeretetéből az önzésbe, megkoronázod magad istenné. És elválasztod magadat
Tőle. Megpróbálod magad csinálni, elkezdesz félni, mert nem látod, hogy Isten hogyan fogja
megtenni, amit neki kell megtennie – mégis kihirdeted a világnak, mennyire szereted Őt! Ühüm!
Hadd mondjak nektek valamit! Én fogadalmat tettem a feleségemnek, hogy szeretni fogom, és
ami az enyém volt, az övé lett. Ha nincs pénzem, az is mind az övé. De mit ér a szó, ha nem
tudom kifejezni a szeretetemet felé. Az öröm akkor jön, ha látom, hogy áldás tudok lenni
számára. Mit ér, ha mondom neki. Oh, bébi, szeretlek, szeretlek, szeretlek, de nem fizetem ki a
villanyszámlákat, a fodrászt, nem engedem, hogy az autót vezesse… de azt mondom: szeretlek.
Aztán Tefi azt mondja nekem: Nem, te nem szeretsz engem, valami jelét kellene adnod ennek…
Elképesztő, hogy akarunk beszélni a szeretetről… de ha arra kerül sor, hogy fel kellene adni
fontos dolgokat azért, akit szeretsz…

Az élet és az erő törvénye 2.rész
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Az az érdekes, hogy mindig félünk, hogy ha szeretetből lépünk, ez hiányt fog okozni. Ezt kell
megértened: szeretetben maradni a leghatalmasabb dolog, amit csak tehetsz.

Jn 15: 10 Ha parancsaimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben –
ahogy én is megtartom Atyám parancsait, és megmaradok a szeretetében.
(ford.: Szent Pál Akadémia 2004)

Figyeljétek meg az amplified fordítást: „Ha az én parancsaimat megtartjátok – folyamatosan
engedelmeskedtek az utasításaimnak – megmaradtok az én szeretetemben és éltek benne, ahogy
én engedelmeskedem az én Atyám parancsainak és élek az Ő szereteté/ben/-ből.”
Azáltal fogsz élni, hogy megtartod a parancsait. Kérdezed, mi köze van ennek a kenethez.
Mindjárt meg fogod látni.

1.Jn 3: 23 Ez pedig az Ő parancsolata, hogy higgyünk az Fiának, a
Jézus Krisztusnak a nevében, és szeressük egymást, amint megparancsolta nékünk.

Ez az Ő rendelése, ez az Ő parancsa. És még egyet:
1.Jn 5: 18 Tudjuk, hogy valaki Istentől született, nem vétkezik: hanem
aki Istentől született, megőrzi magát, és a gonosz nem illeti őt.

Nos, emlékeztek, hogy tanítottunk a szeretetről, és megmutattuk, hogy Isten szeretet. Neki nem
„van szeretete”, hanem Ő maga a szeretet. Olvassuk úgy most, hogy Isten helyére a szeretetet
tesszük: „… aki Szeretettől született, nem vétkezik, hanem aki Szeretettől született megőrzi
magát, és a gonosz nem érinti meg őt.”
A gonosz nem érintheti meg azt, aki szeretetben marad. Mert ha szeretetben maradsz, Istenben
maradsz. És nem maradhatsz Istenben anélkül, hogy megtartanád a parancsait. Tehát a szeretet
több mint az érzelem. A szeretet – Isten, Isten szeretet, és ez egyszerűen azt jelenti, hogy az Ő
szeretését azzal fejezed ki, hogy megtartod az Ő utasításait és az Ő parancsait. Tehát, ha a Biblia
azt parancsolja, hogy szeresd feleségedet, ha a Biblia azt mondja, hogy úgy foglalkozz a
feleségeddel, ahogy a Krisztus foglakozik az egyházzal – és ha te engedelmeskedsz ezeknek az
utasításoknak, a házasságod menny lesz a földön.
Hadd mutassam meg, miről van itt szó:

átok, szegénység

bőség
szabadulás,
Ábrahám,
félelem, betegség
bővölködő élet
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Ez a kör Ádám bukását jelképezi. Amikor Ádám elbukott, átok jött; félelem, betegség,
szegénység. Én tudom, hogy Jézus vére megszabadított az átoktól, de az átok még mindig
érvényes azokra, akik nem akarnak belépni. A körön belül Jézus jelent meg, hogy választási
lehetőséget adjon. Középen Ábrahám, mert van egy szövetségünk vele. Ebben a szeretet-körben
van neked szabadulásod, bővölködő életed.
Nos, addig, míg megmaradsz ebben a körben, a gonosz nem tud megérinteni. Mindent megtehet,
hogy megérintsen, de nem tud, mert nem tud áthatolni ezen a körön. A szeretetnek ebben a
körében van az erőd. Ebben a szeretet-körben van a befolyásod. Maradj a körben, míg az életben
vagy, akkor a külső dolgok – félelem, átok, betegség, szegénység – nem tudnak áthatolni a
körön, és nem tudnak megérinteni, mert ott vagy, ahol lenned kell.
Figyeljetek nagyon! Az USA hadseregében különböző ágazatok vannak. Azonban a
főparancsnok adott egy általános rendeletet, amelyet alkalmazni fognak minden ágazatra:
szárazföldire, tengerészetre, légierőre – mindegyikre. Ez a rendelet az eltávozással kapcsolatos.
Engedély nélküli eltávozás nem megengedett a hadsereg egyik ágában sem. Ha te engedély
nélkül elmész, ez megszegése a konkrét utasításnak, amelyik az Egyesült Államok
főparancsnokától jött. És ha te engedély nélkül elmész, ez azt jelenti, hogy kivonod magad az
USA hadseregének a védelme alól. És ha végül elkapnak, hiába mentegetődzöl: - „Aggódtam a
családom miatt…” vagy „Etetnem kellett a kutyámat, mert nélkülem nem etetik rendesen…”
Kedvesem! Ezt nem fogják elfogadni, mert nincs mentség arra, hogy megszegted a főparancsnok
mindenkire vonatkozó rendeletét. Egyáltalán nem számít, hogy érzed magad. Az érzéseid nem
fognak mentséget adni a kormány előtt arra, hogy engedély nélkül eltávoztál.
Aztán járkálsz az egyenruhában, de nincs tekintélyed, hiába az egyenruha, mert engedély nélkül
mentél el. A mindenható Isten a mi Főparancsnokunk. Ó, Jézus! És tudod mit? Soha nem leszel
megbízva napi utasításokkal, ha nem tudod megtartani az általános utasítást. Nem fogod
megkapni a napi parancsokat. Isten a főparancsnok – az egyház minden ágazatában, akár
metodista, akár baptista, akár Hit szava, bármi – van egy általános utasítás a főparancsnoktól, és
ez a parancs: járj szeretetben, maradj meg szeretetben; parancsolom neked, hogy szeress,
mindegy, hogy mi történik, maradj meg szeretetben! Ez egy általános utasítás, amit Ő ad neked,
és te nem szegheted meg! Nem érdekel, hogy ki bántott
hogy ki átkoz
hogy ki használt
hogy mit mondtak rólad
Ezeknek semmi közük nincs ehhez. Ez általános parancs, amit Isten adott nekünk, és nekünk
meg kell tartanunk, mert nincs mentség a szeretet törvényének a megszegésére.
Nem érdekel, ki vágott eléd a forgalomban… nincs mentség a szeretet törvényének a
megszegésére.
És mit csinál az egyház? 5 lépés az egészséghez.
7 lépés a legmagasabb szintű hithez.
És miért nem működik? Mert nem fog működni, amíg megszeged a szeretet törvényét. Ha
engedély nélkül eltávozol.
Térjünk vissza az ábrához! Ha kilépsz, ha megszeged az utasítást (engedély nélkül eltávozol) és
már nem vagy szeretetben, már nem ott vagy, ahol a szabadulásod, a bővölködő életed van.
Kiléptél, és most már ki vagy téve a félelemnek, betegségnek, szegénységnek, megválaszolatlan
imádságoknak… És járkálsz, megtartva a külső formát, de nincs erőd, mert a te erőd itt bent, a
szeretet körén belül van, és te azt gondolod, hogy a szeretet-körén kívül is kapsz erőt, de nem
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kapsz erőt itt kint. Itt kint minden támadni fog. Amíg a körben vagy, addig nem tud megérinteni.
És ha bent maradsz, a gonosz nem tud megérinteni. És olyan keneted lesz, amit nem láttál soha
azelőtt… Ah…
Ne lépj ki ebből a körből! Nem várhatod, hogy Isten vezessen és irányítson, miközben te kívül
vagy, megszegve a főparancsnok utasítását, engedély nélkül eltávoztál.
Ne várd Istentől, hogy megmondja, milyen feladatot végezz, ha haragszol a volt férjedre, Józsira,
mert nem küldte a gyerektartási díjat, és nem küldte a csekket, mikor újraházasodtál. Nem
tudom, miért vársz el valamit is Józsitól most, hogy elváltatok. És engeded Józsinak, hogy
kimozdítson a szeretetből, mert Józsi úgy viselkedett, mint egy bolond… és megengeded neki,
hogy kimozdítson az erődből, kimozdítson a kenetedből… Add át Józsit az Úrnak, imádkozz
érte, kérd az Urat, hogy áldja meg őt, de ne engedd neki, hogy kimozdítson Isten szeretetéből, és
megszegd a főparancsnokunk általános parancsát…
Mondom nektek, hogy nem engedhetitek meg magatoknak, hogy engedély nélkül eltávozzatok!
Nem voltál senki mielőtt Jézus megtalált, és nem leszel senki, ha kilépsz Isten szeretetéből. Nem
érted, hogy ez a mi erőnk? Nem érted, hogy ez a mi kenetünk? Nem érted, hogy ezzel vagyunk
megkülönböztetve a világtól, hogy mi nem vagyunk olyanok mint ők, mert mi Isten szeretetében
járunk és élünk. Ha te átkozol minket, mi áldunk téged. Ha leveszed a felső köntösünket,
odaadjuk az alsót is. Ha arcul ütsz jobb felöl… Jézus azt akarja megmutatni nekünk, hogy ha
arcul is ütnek egyfelől… Tudjátok a pofon arra terveztetett, hogy kilépj a körből… És a
következő lépésed meg fogja határozni, hogy bent maradsz-e a körben. Ha arcul ütnek egy
oldalról, ajánld fel a másikat! Ezzel tudod bizonyítani a pokolnak: „Az első ütés nem hozott ki a
körből, úgyhogy jobb, ha vigyázol, mert szeretetben vagyok, a kenetben vagyok, és a Biblia azt
mondja: „Ne érintsétek az én felkentemet! A prófétáimat ne bántsátok.” Én kívánom, hogy üss
meg a másik oldalon… Isten fog felkelni, és egy back hand-et fog adni a kenetből, és az én
javamra fog megmutatkozni. Azonban mi nagyon gyorsan ki tudunk lépni a szeretetből. Tudom,
hogy amit mondok, az kihívás. Igen kihívás. Dolgoznod kell rajta, fejlesztened kell. Fejlődnöd
kell ebben. És minden harcod, minden konfrontációd alkalom, hogy megmaradj Isten
szeretetében, vagy elhagyd Isten szeretetét (engedély nélkül eltávozol) és kitedd magad Ádám
bukása következményeinek.
A szeretetben maradás kultiválást igényel. Másképp nem fog működni. Meg kell gondolnod,
hogy kenet alatt maradj. Az élet minden kísértése arra való, hogy rávegyen arra, hogy kilépj a
körből. A házasságodban minden helyzet célja, hogy rávegyen; lépj ki a körből. Olyan helyzetbe
akar hozni, hogy szétválasszon és legyőzzön. Milyen fontos, hogy megmaradj szeretetben.
Hazajön a feleség, kérdezed: „Hogy vagy drágám?” Morcosan mond valamit… Te csak tartsd a
szád… Valami ügye volt ma… fogd a holmidat, és állj odébb… egy idő múlva rendben lesz. Az
ember, aki uralkodni tud a nyelvén, uralkodni tud az egész testén… És mivel te megváltoztál…
meg fog jönni a válasz a feleségedtől: „Bocsáss meg… csak nagyon sok munka volt ma…”
Meg kell értenünk nekünk férfiaknak, hogy a férfit nem a mogorvaság határozza meg, a futball
se. Nem azért vagy férfi, mert bébit tudsz csinálni. Már laboratóriumban is tudnak bébit csinálni.
Ami a lábad között van az sem határozza meg , hogy férfi vagy… „Én egy rap énekes vagyok –
én egy férfi vagyok!” Nem, nem… Jézus elmondta nekünk a férfi definícióját. Pál azt monja:
„Mikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy
cselekedtem, mint egy gyermek, de amikor elhagytam a gyerekes dolgokat, és felvettem Isten
szeretetét – férfivá lettem”(1.Kor 13: 11). Te nem vagy férfi azon a körön kívül. Nem vagy férfi
Isten szeretetén kívül. Ha te nem tudod, hogyan működtesd Isten szeretetét és a szellem
gyümölcsét… ha nem tudod, hogyan kell megbocsátani, ha nem tudod, hogy hagyd el a
keserűséget… Ha nem tudsz megbocsátani apukádnak, mert elhagyott, amikor 2 éves voltál és
nem nevelt fel. Engedd el ezt a dolgot… Most kaptál egy Apát és Barátot, aki közelebb van
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hozzád, mint bármely testvér, és ha megmaradsz Isten szeretetében, Ő megfogja neked adni, amit
az apukád soha nem tud neked megadni…. A nehézség, a zűrzavar célja csábítás, hogy
kimozdulj az erődből.
Egy javaslatnak lehet engedelmeskedni vagy el lehet utasítani. A parancsnak
engedelmeskedni kell. Tudtad, hogy azt a parancsot kaptad, hogy szeresd a felebarátodat? A
valódi próbája annak, hogy szereted-e Istent vagy nem, a készséged engedelmeskedni az Ő
parancsainak. Ha valaki feltart a közlekedésben vagy felbosszant, ez a Sátán kísértése, hogy
engedetlen légy, a szeretet parancsának.
Hozz egy döntést! Maradj szeretetben!
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A kenet forrása
Ma délelőtt összegezni fogom mindazt, amit eddig a kenettel kapcsolatban beszéltünk. És el
foglak vezetni benneteket egy helyre, ami „a hely” az életünk számára…és már nem leszünk
ugyanazok annak következtében amit kaptok… ez élet változás lesz számodra, egy áldás az
Úrtól!
110. Zsoltár Dávid zsoltára. Monda az Úr az én Uramnak: Ülj az én
jobbomon, amíg ellenségeidet zsámolyul vetem a te lábaid alá. A te
hatalmad pálcáját kinyújtja az Úr a Sionból, mondván: Uralkodjál
ellenségeid között! A te néped készséggel siet a te sereggyűjtésed
napján (a Te erőd napján ang. ford.), szentséges öltözetekben
(…a szentség szépségében, a te szent kihívásod/csatarendbe állás hajnalán:
Hozzád, a te ifjaid olyanok, mint a harmat… ang. ford.) hajnalpír méhéből

lesz ifjaid harmatja.
Megesküdt az Úr és meg nem másítja: Pap vagy te örökké Melkhisedek
rendje szerint. Az Úr a te jobbod felől, megrontja az Ő haragja napján
a
királyokat;
Ítéletet
tart
a
nemzetek
között;
telve
lesz
holtestekkel, összezúz messze földön minden főt. Az Út mellett való
patakból iszik, ezért emeli fel az ő fejét.

Húzzátok alá: a Te erőd napján (a te sereggyűjtésed napján)
Ki beszél itt, és kihez? Az Úr Isten beszél az Úr Messiáshoz. Tehát itt Isten beszél Jézushoz
azokról, amik meg fognak történni. Az első versben az Úr Isten azt mondja az Úr Jézusnak, a
Messiásnak: „Ülj az én jobbomon, míg ellenségeidet zsámolyul vetem a te lábad alá. Ha Isten
Jézus ellenségeit, amelyek a mi ellenségeink is, zsámolyul teszi Jézus számára, akkor nekünk is
lesz zsámolyunk.
2.vers: „A te hatalmad (erőd) pálcáját kinyújtja az Úr a Sionból…” Itt az egyházra utal. Rólatok
beszél, rólam beszél.
3-7 versek: Mindezt rajtunk keresztül fogja megtenni, az egyházon keresztül. Az esemény neve,
amiről itt prófétál: az Ő erejének a napja. Ezen a napon a mindenható Isten azt fogja tenni, hogy
a hatalom, erő pálcája – ami Jézusé – rajtatok, az egyházon keresztül fog működni, hogy
uralkodjon az ellenségeiteken. Ez az Úr visszajövetele előtt fog történni. Ő nem jön vissza addig,
míg nem uralkodtok az ellenségeitek fölött, amíg az ellenségeitek nem lettek a zsámolyotokká…
Ó, nagyszerű időben élünk!
66. Zsoltár: 3 Mondjátok Istennek: Mily csodálatosak a Te műveid: a Te
hatalmad nagy volta miatt hízelegnek néked ellenségeid.

Itt van újból: ha ellenségeid alávetik magukat neked, ez az erő nagysága miatt lesz, amelyet Isten
engedni fog áradni az egyházon keresztül.
Hányan tudjátok, hogy az adósság az egy ellenség? Zsámolyotokká lesz. Úgyhogy amilyen
ellenség csak van az életetekben, az a zsámolyotokká lesz! Dicsőség az Úrnak!
Milyen lesz ez? Bírni Isten erejét, tekintélyét, amint folyik át az egyházon, és uralkodik az
ellenségei fölött…
Nos, Dávid tudta milyen ez, mikor ez a fajta erő elkezd folyni az életeden keresztül. Lapozzatok
a 23. Zsoltárhoz!

23. zsoltár Dávid zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm.
Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem.
Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az Ő nevéért.
Még ha a halál árnyékának a völgyében járok is, nem félek a gonosztól,
mert Te velem vagy; a Te vessződ és botod, azok vígasztalnak engem.
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Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt; elárasztod fejem
olajjal; csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmed
követnek engem életem minden napján, s az Úr házában lakozom hosszú
ideig.

Figyeld meg, hogy ehhez az szükséges, hogy Isten legyen a vezetőd, Ő legyen a pásztorod.
Figyeld, mit mond az első vers: „Az Úr az én pásztorom.” Ha Isten fogja vezetni és pásztorolni
az életedet, az eredmény az lesz, hogy nem fogsz szűkölködni… nem lesz hiányod. Az Úr az én
pásztorom, hogy tápláljon, vezessen és védelmezzen. És mivel az Úr az én pásztorom, nem lesz
hiányom.
Hol van a halál árnyékának a völgye? Itt a földön. Most mi mindnyájan a halál árnyékának
völgyében vagyunk. Most, hogy élsz, közelebb vagy a halálhoz, mint amikor elhagyod a fizikai
testedet. Ez itt a halál árnyékának a völgye "Még ha a halál árnyékának a völgyében járok is,
nem félek a gonosztól…” Kiáltsátok: Nem félek itt lenn! „A Te vessződ és botod…” ugyanaz a
pálca, amiről olvastunk a 110. Zsoltárban: az igazság botja, pálcája… úgyhogy nem kell félned,
mert van egy pálcád. Nem kell félned, mert van egy botod! És ez a kenet az erőnek ez a pálcája,
az erőnek ez a botja, vígasztal téged. Nézd meg ezt! Milyen vigasztalás lesz ez. „Asztalt terítesz
nékem az én ellenségeim előtt…” tudod, hogy van erőd, hogy zsámolyoddá tedd őket… Sokan
gondolják, hogy ez az asztal a mennyben terül meg. De itt nem a mennyben megterülő asztalról
van szó. Miért? Mert a mennyben nincs ellenség. Minden ellenséged itt lent van. Tehát itt arról
beszél, hogy az asztalt itt lenn a földön teríti meg a te ellenségeid előtt, míg te a fizikai testben
vagy. És figyeld ezt! „Elárasztod fejem olajjal” Készülj a túlcsordulásra, készülj a
túlcsordulásra… ha a kenet betör az életedbe, tudni fogod, mert túlcsordulsz: túl sok keneted
lesz, túl sok javad, túl sok eredményed, túl sok kedveltség, túl sok, túl sok… és mit csinálsz, ha
túl sok van? Találnod kell valakit, akinek adj! Ó, Istenem! Túl sok. És amikor a kenet eltalálja az
életedet, a poharad kicsordul… „bizonyára a Te jóságod”… Kedvesem! Azt gondoltad láttál
jóságot… nem láttál. A jóság a növekedésen van… a jóság a felemelkedésen van… Isten kész,
hogy megjelenjen és megmutasson némi jóságot az életedben: a poharad túl fog csordulni, jóság
és kegyelem fog követni életed minden napján, és ott fogod találni magad Isten jelenlétében
járva.
De ez mind a kenet miatt van. Ez mind az eső miatt van! Amikor az „eső” szót használom,
képességről beszélek, amely által a feladat elvégezhető. Nem a te képességedről beszélek, amely
kevés a feladat megoldásához, hanem Isten képességéről a te képességeden – amely által a
feladat megoldható. Ha te meg tudnád oldani a feladatot a magad képességeivel, nem lenne
szükséged Isten képességére. Sajnos sok keresztény úgy gondolja, hogy maga is meg tudja
csinálni, ezért nincs szüksége Istenre. De, Kedvesem, függetlenül attól, hogy néz ki az életed,
Istenre mindig szükséged lesz. Mert nélküle te semmi vagy, azonban Vele mindent megtehetsz, a
Felkent és az Ő kenete által, amely megerősít téged. Nos, miről beszélünk, amikor a „kenet” szót
használjuk? A kenet isteni képesítés. Ez Isten képesítése, hogy természetes képességeid fölött
tudj teljesíteni. Isten megnöveli a teljesítőképességedet, ez azt eredményezi, hogy magasabb
szinten tudsz teljesíteni. A kenet isteni képesítés.
Jézus azt mondta nekünk, hogy egy hívő olyan lehet a jellemében, mint Isten. Azt mondta, hogy
olyan szeretet, öröm, békesség… lehet bennünk, mint Istenben. Tudjuk, hogy jellem tekintetében
olyanok lehetünk, mint Isten. Azonban lehetünk olyan, mint Isten szellemben, és az Ő erejének a
demonstrálásában is. Ez a kenet a benned lévő Szent Szellemnek egy túláradása. Amikor
megtértél a Szent Szellem beléd költözött. És ez az erő a Szent Szellemből árad ki a te fizikai
edényeden, emberi edényeden keresztül. Úgyhogy a Szent Szellem kenete a te életeden a
mesterkulcs a beteljesedéshez és a megvalósításhoz. Tehát, amit meg akarsz valósítani, be akarsz
teljesíteni az életedben, ahhoz a mesterkulcs a kenet. A kenet szintje fogja meghatározni egy
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istenfélő férfi, vagy nő produktivitását az életben. Beszéltünk már a Szent Szellem és a kenet
megkülönböztetéséről, és ezt úgy tettük, hogy három különböző szintről beszéltünk. Meg kell
értened a három szintet, hogy elkezd megérteni a kenetet és annak hatását Isten emberének vagy
asszonyának az életében.
A kenet első szintjét forrás szintnek neveztük. A Jn 4 szerint a samáriai asszony Jákób
forrásához ment, és belefutott Jézusba. Jézus elkezdett neki beszélni az ő életéről, és hogy miken
ment át… és azt mondta ennek az asszonynak: „ha tudnád, ki az, aki veled beszél, te kértél
volna, és én adnék neked élő vizet, és soha meg nem szomjaznál.” Aztán azt mondta: „a
bensődben lehet egy forrása az élő víznek” Ez az első szint, a forrás szint. Ez a Szent Szellemnek
egy szintje, ami megtéréskor jön létre. Ez a Szent Szellem kenetének egy szintje, ami az
újjászületéskor jön létre. Tehát, azon a napon, amikor megtérsz, és megengeded Jézusnak, hogy
bejöjjön az életedbe, a kenet első szintje, egy forrás szint lesz. Olyan mintha benned egy forrása
lenne az élő víznek.
A második szint, amiről beszéltünk: a folyó szint. A Biblia azt mondja a Jn 7-ben, hogy a
„bensődből élő víznek folyamai ömlenek.” Ez a megtérés után történik, azoknál, akik már
hisznek. Ezen a szinten történik a Szent Szellem keresztség. Te újjászületsz, és lesz benned egy
forrása az élő víznek, de azután a forrás folyóvá változik – a Szent Szellembe való
bemeríttetéskor, a nyelveken szólás bizonyítékával –, és kifolyik belőled: „a bensődből élő
víznek folyamai ömölnek.”
Ha természetes forrásról vagy folyóról beszélünk, tudjuk, hogy mind a forrás, mind a folyó függ
a klímától. Ez egyszerűen azt jelenti, hogyha a klíma száraz, a forrás is ki fog száradni, a folyó
szintje pedig alacsony lesz. Ha a klíma esős, a forrás bővizű lesz, a folyó szintje pedig emelkedni
fog. Meg kell értenünk, hogy a forrás és a folyó teljes mértékben a
harmadik szinttől függ; amit eső szintnek nevezünk. Nos, ez a kenet. Az eső szint. A forrás és a
folyók jóléte az esőtől függ. Az eső nélküliség hatással lesz a folyó szintjére is. Vedd el az esőt,
és a forrás, a folyó nem fogja túlélni. Ki fog száradni. Tehát, habár újjászülettél, habár
bemeríttettél Szent Szellembe a nyelveken szólás bizonyítékával, utána kell nézned az esőnek;
különben kiszáradsz!
Hadd mutassak valamit: ha egy forrás meg is telik úgy, hogy feljön a felszínre, a rajta végezhető
cselekedetek korlátozottak. Sokkal csekélyebb, mint a folyó esetében. A folyóban úszhatsz,
horgászhatsz, a folyón elektromos áram termelhető. Ezek nem tehetők meg egy forrásban.
Hála Istennek, dicsőség az Úrnak, hogy újjászülettél. De van több az újjászületésnél. Isten azt
akarja, hogy válts át a folyóra. A folyó használhatósága a folyó szintjétől függ. Ha a szint
alacsony, ez korlátozni fogja a cselekvéseket. Ha az életedben a folyó szintje alacsony, a
produktivitásod szintje is alacsony lesz. Ha nem működik, nem az a baj, hogy nem bírod a Szent
Szellemet, hanem alacsony a szinted… egy száraz klímában voltál. Ahhoz, hogy az életed olyan
szintre jusson, ahol megnő a produktivitás, esőre van szükséged. És ez az eső; Isten kenete.
Remélem, hogy a kenet szintjeit másodszorra jobban megértettétek. Tudjátok, hogy bennetek
van a forrás és a folyó. Azonban a kulcs az eső. Az eső határozza meg a jólétet, és az egyedüli
módja annak, hogy megemelkedjen a kenet szinted. Te is csak az eső által töltődhetsz fel.
Szükséged van az esőre ahhoz, hogy megtöltődj!
Hogyan jutunk esőhöz? Ez a mai délelőtt kérdése. Mit kell tennem, hogy esőt kapjak? Nos, itt a
Zak 10-ben láthatunk néhány dolgot. Tudjátok, hogy az eső a kenet. Olvassuk együtt az első
verset:
Zak 10: 1 Kérjetek esőt az Úrtól a késői eső idején! Az Úr villámlást
szerez, és záporesőt ad nékik és kinek-kinek füvet a mezőn.

Szeretném, ha felismernétek néhány dolgot itt. Először is: Mit kell tenned, ha esőt akarsz? Kérni
kell! Azonban másodszor azt mondja az Ige, hogy lesz egy bizonyos idő, amikor érdemes kérni.
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Kérjetek a késői eső idején. A késői eső Isten kentének a kiáradása, ami pünkösdkor kezdődött,
és a mai napig is tart. A korai eső az esőnek, vagy kenetnek az az áradása, ami az Ószövetségben
történt. Jézus prófétaként a korai eső idején működött. Zakariás 10: 1-ben az Ige azt mondja:
kérjetek esőt, vagy kenetet az Úrtól, de legyetek biztosak abban, hogy a késői eső ideje van. A
késői eső idejében vagyunk most? Igen. Tehát, jogos, hogy esőt kérjünk most? Igen. Akkor
emeljétek fel a kezeteket, és mondjuk: "Mennyei Atyám! A Zakariás 10:1 szerint azt mondtad,
hogy kérjünk esőt a késői eső idején. Ezért én most Jézus nevében kérek esőt. Köszönöm a
folyókat, köszönöm a forrásokat, de szükségem van a Te esődre, szükségem van a Te kenetedre.
Köszönöm, Uram, hiszem, hogy megkapom az esőt… igen… igen… az Ige szerint: az Úr
villámlást szerez, és záporesőt ad nekik…”
Nézzük meg a Jóel 2: 23-at: Ti is, Sionnak fiai! Örvendezzetek, és
vigadjatok az Úrban, A ti Istenetekben, mert megadja néktek az esőt
igazság szerint, és korai és késői esőt hullat néktek az első
hónapban.

Mit jelképez a Sion? Az egyházat. „Ti is Sionnak fiai! Örvendezzetek, és vigadjatok! Nos,
vigadjatok akkor! Nem csodálatos ez a Bibliában, hogy mielőtt Isten tesz valamit, ez azon múlik,
hogy örvendezel-e előtte. Először örvendeztek, utána omlott le a fal. Ma fordítva csináljuk ezt az
egyházban. Látni akarunk valamit, utána örvendezni. Valakinek kiáltania kell, mert azonnal esni
fog! Ó, halleluja! Ó, halleluja! Gyülekezet, mi örvendezzünk! Nos, nézzük meg mit mondott,
miért örvendezzünk: „…mert megadta nektek a korai esőt igazság szerint.” Ez már megadatott.
„… és Ő” Ki fogja okozni? Isten. „Ő fogja megtenni, hogy lejöjjön az eső számotokra. „Tehát: ki
fogja megtenni, hogy lejöjjön? Isten fogja megtenni, hogy az eső vagy a kenet lejöjjön
számotokra. „… a korai eső – a kenet, ami volt Jézuson és Illésen. Ő fogja megtenni, hogy „a
korai eső és a késői eső hull nektek az első hónapban.” Nos, ez nem azt jelenti, hogy januárban.
Az első hónap kifejezés azt jelenti, hogy mind egyidőben. Azt mondja itt az Ige, hogy azt a
kenetet, ami volt Illésen, Mózesen, Sámuelen, Jézuson, és azt a kenetet, ami volt Péteren,
Jánoson, Pálon… Jézus ezt a két kenetet együtt készül kitölteni, és ez el fog találni, úgy, ahogy
eddig még soha… Istenem! Készüljetek… valami olyanra, amit nem tapasztaltatok soha ezelőtt!
A kenet… Istenem! És mi már ott vagyunk, dicsőség az Úrnak! Valaki mondhatja: Mi fog
történni, ha ekkora eső jön az egyházon keresztül?! Láthatjuk a 24. Versben: „ és megtelnek a
csűrök…” Kedvesem, nem tudom mi történik a te életedben, de mi a „megtelés” idejében
vagyunk már most. Isten az életed minden területén beteljesedést munkál már most! Ő akar
mindenben beteljesedést hozni, ami most folyamatban van. Ez nem az „éppen hogy elég”…
búcsút mondhatsz ennek! Mert ha a kenet eléri a házadat, nem leszel többé a „nem elég” földjén!
Nem leszel többé az „éppen hogy elég” földjén. Ha ez a kenet eltalálja a házadat, a „több mint
elég” földjén fogsz állni. Látod, Ő már megtette ezt a múltban. Izráel ott volt Egyiptomban a
„nem elég” földjén. Azután, mikor Isten kiszabadította őket, a pusztába vitte őket, de ez csak az
„éppen hogy elég” földje volt. Csak egynapi mannájuk volt. De rengeteg ember volt, aki
megelégedett a pusztában. Rengeteg ember megelégszik az „éppen hogy elég”-gel. Addig, amíg
éppen elég nekem, a családomnak, az aranyhalaknak – egész jól megvagyok. És vannak az
egyházban ma is, aki megelégedettek az „éppen hogy eléggel”. Azonban mondom nektek, hogy
az „éppen hogy elég”, az nem elég! Az „éppen hogy elég” a te házadban, nem elég az Isten
házában! Az „éppen hogy elég” a pénztárcádban, nem elég Isten házában!
Az „éppen hogy elég” az nem elég! Amire Isten elhívott, hogy megtedd, az nagyobb, mint az
„éppen hogy elég”. Úgyhogy mi készülünk kiszabadulni a pusztából, és készülünk a végső
rendeltetési helyünkre, és ez a „több mint elég” földje… Kiáltsatok halleluját!
Több mint elég!

- 50 / 65 -

És figyeljetek, mit mond az Ige! „… és a dézsák túlcsordulnak”. De te nem tudsz túlcsordulni,
amíg meg nem teltél. És én mondom nektek… én mondom nektek: …( Creflo nyelveken szól)… a
következő két hónapban olyan teljességet fogsz látni, amit soha azelőtt nem láttál! Ezt
prófétálom nektek most! Figyeljetek! Hadd mutassam meg nektek, hogyan kezeljétek a
próféciát: - Veszed,
- megtartod,
- ráállsz,
- rajta állsz, és nem engeded el.
Azt mondod: Várjunk egy pillanatra! A próféta azt mondta, a következő két hónapban én
beteljesedést fogok megtapasztalni. Én hiszem, hogy megkapom. Köszönöm Uram a
beteljesedést! És ráállsz és megtartod és megtartod és megtartod, és amikor megtörténik, kész
leszel a túlcsordulásra. Jézus nevében készülj a túlcsordulásra. Készülj a túlcsordulásra. Ez
történik, amikor jön ez a kenet! Aztán a 25. versben… Nemcsak beteljesedésed lesz, nemcsak
túlcsordulás, hanem a 25. vers azt mondja: Kipótolom… kipótolom nektek az esztendőket,
amelyekben loptak tőletek, az esztendőket, amelyekben a törvények megakadályoztak abban,
hogy megkapd, ami jár… esztendőket, amelyekben bizonyos helyzetek megállítottak abban,
hogy megkapd, ami jár neked. Isten azt mondja: „El fogom küldeni a kenetet, mert meg kell
adnom neked, amit megígértem. Én kipótolok minden esztendőt; minden esztendőt, amit
tönkretett a sáska, a cserebogár; minden esztendőt, amit az ördög ellopott; minden, ami elvétetett
tőled, helyre lesz állítva!” Mindenki kiáltsa: helyreállítás!
Jön! Nem olyasmiről beszélek, ami tíz év múlva fog történni. Olyasmiről beszélek, amiben már
benne vagyunk. És mondom nektek, az ördög annyira ideges, amennyire csak lehet. Ha korábban
furcsa dolgok történtek az anyagi életetekben, ne nyugtalankodj, ne félj, ez csak az ördög, egy
kicsit ideges, mert tudja, hogy mi készül történni. Te készülj, hogy átvedd az áttörésedet! És az
ördög ezt nem tudja megállítani. Minden alkalommal, amikor készülsz az áttörésre, az ellenség
megpróbál elkedvetleníteni: ilyenkor bejön egy nem várt számla – nem tudod, mi ez. Az ördög
ideges, hogy nem tudja megállítani a helyreállításodat, nem tudja megakadályozni a
kiteljesedésedet! Hú! Dicsőség Istennek! Nem tudja megállítani a túlcsordulásodat! Ha – ha – ha
– hú…(Creflo nyelveken szól)… ha – ha – ha - ha… hú… Dicsőség Istennek! Nem tudja
megállítani… mi itt vagyunk! Dicsőség az Úrnak! Ha – ha – ha – ha…
És ha egy ideje nem vagy megelégedett, azt mondja: „És esztek bőven és megelégedtek, és
magasztaljátok az Úrnak, a ti Isteneteknek a nevét…
És azt mondja: „magasztalni fogtok, mert körülnéztek, és azt fogjátok mondani: az én Istenem
csodálatosan cselekedett velem. Ezt mondja az Ige: körül fogsz nézni, és azt mondod: Hú Isten
csodálatos volt… De tudod, Ő nem is lenne csodálatos, ha amit tesz, az nem lenne csodálatos…
Készülj a kiáltásra: „Nézzétek Isten csodálatos tetteit! Dicsérnem kell Őt! Dicsérnem kell Őt
újból! Nem tudok lefeküdni, dicsérnem kell Őt! Dicsérnem kell Őt! Dicsérnem kell Őt!
Csodálatos dolgot tett velem az Úr! Ha – ha – ha – ha! Húúú! Jézus!
Az, ami fölött mi most örvendezünk, már most épül az életedben. Most történik az életedben!
Ezek az Igeversek világosan a kenetre utalnak. Mi ez a kenet? Ez Isten erejének az esője. Eső
odafentről, a vízszint növeléséhez. Az eső az erő felszabadítása. A kenet a folyód víz-szintjének
a megemelése előtt áll. Isten veled van. Mondjátok hangosan! Isten velem van! A kenet képesít,
hogy Isten Igéjén állj, és eredményeket érj el. A kenet nélkül egy próféta, egy király sem tudott
uralkodni Izráelben. Nem tudták megtartani a koronát a kenet nélkül. Minden hívőnek szüksége
van a kenetre a teljesítményhez. Ha sikert akarsz, szükséged van a kenetre. Ha beteljesedést
akarsz, szükséged van a kenetre. Semmi sem valósul meg a kenet nélkül. Abszolút szükséges a
gyümölcstermő keresztény élethez! Hány áttörést tapasztalsz meg? A keneted szintjétől függ.
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Úgyhogy mielőtt áttörésről hallunk, akarok segíteni, hogy a szinted emelkedjen. Hogy amikor az
áttörésnek a kenete felszabadul, annyi áttörésed legyen, hogy hallelujázva gyere a
gyülekezetbe… Halleluja! Ha – ha – ha… Dicsőség Istennek! Ha – ha – ha… A kenet teljesítésre
adatik…
A szint tehát az esőtől függ. De mit kell neked tenned? Mit kell nekem tennem? Mit kell nekünk
tennünk?… hogy megkapjuk az esőt. Isten azt mondta: „El fogom küldeni az esőt.” Isten azt
mondta: „Én fogok nektek esőt adni.” És te is, mint ahogy én, tudod, hogy ha Isten mond
valamit, abban neki is megvan a része és nekem is megvan a részem. Ki kell találnom, hol esik.
Ha nincsenek eredmények, nem vagy esőben. Ha nem tudod elvégezni a munkát, nem vagy
esőben. Amit most készülök megmutatni az veszélyes. Miért veszélyes? Mert majdhogynem
jobb, ha nem hallod, mint ha tudod, és folytatod a figyelmen kívül hagyását. Úgyhogy megállok
pár másodpercre, hátha ki akarsz szaladni innen, mert amit mutatni akarok, az veszélyes. (pár
másodperc szünet) Ok. Rendben van. Úgy látom akarjátok . A kérdés: mi az én részem? Hogyan
fedezhetem fel a helyet, ahol esik? Van a szellemi birodalomban egy hely, ahol állandóan esik…
Hogyan jutok oda? Hiszen nyilvánvaló, ha a folyószinted alacsony, és az eső a felelős a szint
emelkedéséért, akkor száraz klímában vagy. Itt az ideje mozdulni! Mit kell tennem, hogy
megkapjam az esőt? Tudom, hogy Isten adja, de nekem is megvan a részem.
Köszönöm, Uram, a szemeket, amelyek látnak, és a füleket, amelyek hallanak. Köszönöm,
Uram, hogy vannak itt engedelmes emberek, akik nemcsak szólói lesznek az Igének, hanem
megcselekvői is…nemcsak hallgatói, hanem megcselekvői is.
5.Móz 11:1 Szeresd az Urat, a te Istenedet, tartsd meg az Ő megtartani
valóit: rendeléseit, végzéseit és parancsolatait minden időben.

A Bibliában 16-szor parancsolja Isten azt, amit most meg akarok mutatni. 16 alkalommal. Ha
egyszerűen azt mondanád az embereknek, hogy szeretniük kell az Urat, ez veszélyes lenne, mert
az embereknek megvan a saját definíciójuk arról, hogy mi a szeretet. Azonban itt megtalálható
Istennek a meghatározása: Szeresd az Urat, a te Istenedet! Hogyan? Úgy, hogy megtartod a
rendeléseit, megtartod a végzéseit, megtartod a parancsait. Így szereted Őt. Tehát, ha nem tartod
meg rendeleteit, ha nem tartod meg végzéseit, ha nem tartod meg parancsait, ha nem akarod
megtenni, amit Ő tőled kér… nem szereted Őt. Erről a fajta szeretetről beszél. Ez nem egy
érzelmi szeretet. Azt mondta, akkor szeretsz, ha megteszed amit mondok. És ez igaz a családban
is. Igaz?
1.Móz 11: 2 „És tudjátok meg ma…”

Hányatok életében cselekedett már az Ú hatalmas dolgokat?… Oké. Isten azt mondja: „Hozzátok
beszélek, akik már láttátok a kezemet, akik láttátok a kinyújtott kezemet… láttátok az erőmet”
Aztán a 7. versben: „mert saját szemetekkel láttátok az Úrnak minden nagy cselekedetét,
amelyeket cselekedett. Tartsátok meg ezért mind a parancsolatokat, amelyeket én ma
parancsolok néked, hogy megerősödjetek…” Ó,,, ha megtartod a parancsolatait, erőssé fog tenni.
Ó… ha megtartod a parancsolatait, bemehetsz, és birtokolhatod, amit birtokolni próbálsz. Ó… ha
megtartod ezeket a parancsokat, ez meghosszabbítja az életedet. „És sok ideig élhessetek… a
tejjel és mézzel folyó földön.”
1.Móz 11: 13,14 „…hogyha valóban engedelmeskedtek… esőt adok…”

A te részed, hogy bennmaradj a körben. És Ő azt mondta: „Ha bennmaradsz a körben (isteni
szeretetben), ott állandóan esni fog. „Tartsd meg a parancsolataimat, szeresd az Urat, a te Istenedet
teljes szívedből és teljes lelkedből, és én esőt adok. Esőt adok a földedre alkalmas időben: korai
és késői esőt…” Ugyanarról beszél, amiről már olvastunk… Azt mondja: „Ha a szeretetnek
ebben a parancsolatában fogsz járni, én adni fogok neked esőt; korai esőt és késői esőt.” Amiről
prófétáltam: „azoknak fogom adni – mondja az Úr -, akik megmaradnak a szeretetben; hogy
betakaríthasd a te gabonádat, borodat és olajodat.” Figyeljetek! Dicsőség Istennek! Vannak
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dolgok, amikről Isten gondoskodott az utolsó napokra, és a kenetre van szükség a begyűjtéséhez.
Esőre van szükség a begyűjtéséhez.

5.Móz 11: 16 „Vigyázzatok azért, hogy a ti szívetek meg ne
csalattassék, és el ne térjetek, és ne tiszteljetek idegen isteneket,
és ne boruljatok le előttük.”

Tanulmányoztam ezt az Igét, és akkor írtam ezt le: „Ha nem vagy az „első nagy” parancsolatban,
akkor eltértél, és idegen isteneknek szolgálsz.” Ha nem szereted Istent teljes szívedből és teljes
lelkedből, ha elfordultál ettől, mert valami becsúszott… akkor te eltértél, és idegen isteneket
szolgálsz.
Nos, nekem úgy tűnik, hogy az én felelősségem, hogy megkapjam azt az esőt – mindkettőt
egyidőben – a jóeli prófécia szerint, az én felelőségem, hogy megtartsam a szeretettel
kapcsolatos parancsolatot. Figyeld meg, hogy nem sorol itt fel tíz parancsolatot. Valami
prófétikus van itt. Ó, köszönöm, Uram!
Mt 22: 34-40 A farizeusok pedig, hallván, hogy a sadduceusokat
elnémította
vala,
egybegyűltek;
és
megkérdé
őt
közülök
egy
törvénytudó, kísértvén őt, és mondván: Mester, melyik a nagy
parancsolat a törvényben? Jézus pedig monda néki: Szeresd az Urat, a
te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez
az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd
felebarátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész
törvény és a próféták.

…és ezen a két parancsolaton függ minden törvény. Minden szellemi törvény: a hit törvénye, a
bővölködés törvénye, a megválaszolt imádságok törvénye és minden igazság, amit a próféták
mondtak… minden ezen az egy törvényen függ: a szeretet törvényén. A hit törvénye a szeretet
törvényén függ. Hála Istennek azért, amit a hitről tanultunk, hogy ismerjük a hit általi élet elveit.
De tudjátok, mi történik? A szeretet törvénye nélkül a hitnek nincs min függnie. Tehát, nem a hit
a legfontosabb dolog. Isten szeretete a legfontosabb dolog! Nem a hit tartja a szeretet törvényét,
hanem a szeretet törvénye tartja a hitet. Ha a szeretet törvénye nem működik, a hit törvénye nem
tud működni. Ha a szeretet törvénye nem működik, a megválaszolt imádságok törvénye sem tud
működni. Ha a szeretet törvénye nem működik az életedben, a bővölködés törvénye sem tud
működni. A próféciák nem tudnak működni. Prófétikus dolgok, amiket mondtam nektek, nem
fognak megvalósulni. Mind a szeretet törvényén függ. Ez ellen a törvény ellen semmi sem lehet
sikeres. És ezt tudja az egész pokol. És az egész Menny tudja ezt. A Föld rest a megértésre.
Jézus azt mondta: „hadd könnyítsem meg számotokra. Egy parancsolatot adok nektek.
Tulajdonképpen egyet adok, de a második hasonló hozzá. És ha megteszed az elsőt, megteszed a
másodikat is, megteszed a harmadikat, a negyediket… a tizediket és a többit. És itt kezdődik. Ez
az a pont, ahol az élet, a siker kezdődik: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből…”
És ha ezt teszed, minden működik.
Lk 10: 25 „És ímé egy törvénytudó felkele, kísértvén őt és mondván:
Mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet vehessem? …szeresd az
Urat teljes szívedből, teljes lelkedből és minden erődből, és teljes
elmédből; és a te felebarátodat, mint magadat. Monda pedig annak: Jól
feleltél; ezt cselekedd, és élsz.”

…teljes erődből: ez itt a pénzed, anyagi dolgok…
Szeresd a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, és adj 500$-t! „Istenem, nem tudom, meg
tudom-e ezt tenni…” Ó, rájöttünk, hogy AWOL-ra mentél; engedély nélkül eltávoztál.
Mi megpróbáljuk, hogy életünk legyen az első „a nagy” parancs nélkül.
Megpróbáljuk működésbe hozni a szellemi törvényeket az első parancs nélkül:
- imameghallgatás
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- vetés - aratás
- szabadulás
Megpróbálunk életet adni a - házasságunknak
- gyerekeinknek
- sok más dolognak, és megpróbálunk mi magunk is élni az első
parancsolat nélkül, és nem látjuk, hogy az összes harc ennél az első parancsolatnál lyukad ki.
Gondolj bele! Minden kísértés az életedben arra megy ki, hogy rávegyen, hogy kilépj a
szeretetből. Minden kísértés a kapcsolatokban arra csábít, hogy kilépj a szeretetből. Amit hallasz,
amit látsz, amit érzel – minden megpróbál téged kimozdítani a szeretetből. Miért? Azért, mert az
ellenség tudja, hogy nincs semmije a szeretet törvénye ellen, mert a szeretet soha sem vall
kudarcot. És ő tudja ezt.
A Bibliában 16-szor szerepel ez a parancsolat. Ez az én parancsom, hogy szeressétek egymást.
Ez az én parancsom, hogy szeress engem teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és
minden erődből és parancsolom, hogy szeresd felebarátodat. Ez ugyanolyan parancs, mint a „Ne
ölj!” De, ha szeretsz, nem fogsz ölni. A „Ne lopj!” is egy parancs. De ha szeretsz, nem fogsz
lopni.
Ez egy parancs. Ő nem kérdez téged. Ez egy parancs. Figyeld meg! Bűnösnek érzed magad, ha
megtörsz egy parancsot, de egy csöppnyi bűntudatod sincs, ha megtöröd a szeretet parancsát. Mi
ez!? Kiléptünk a szeretetből.
Nincs megigazulás a szereteten kívül!
Kilépsz az esőből. Hogy várhatod, hogy fel legyél kenve a korai és a késői esővel, ha kiléptél a
szeretetből?! Semmiségért megveted… azzal jössz, hogy mi történt az érzéseiddel; „valaki
beszélt rólam; valaki megbántott; valaki ezt mondta rólam; valaki megütött; vagy ezt tette velem;
vagy ez történt; vagy az történt… és ezért léptem ki a szeretetből, ezért léptem ki abból, ami
egyedül képesít az életre!!” Megengedted valakinek, hogy kimozdítson a szeretetből. Mi?! Te
imádkozol, de a szeretet körén kívül imádkozol! Engedély nélkül eltávoztál. És most
megpróbálsz imaválaszt kapni az „engedély nélküli távollét” pozíciójában. 100%-os aratást
vársz, és közben „engedély nélküli eltávon” vagy. Megpróbálsz meggyógyulni, és közben
„engedély nélküli eltávon” vagy. Van valaki, akiről elfeledkeztél… de aki szereteten kívül tart
azóta, hogy nem bocsátottál meg neki, vagy nem engedtél el neki valamit. Ez kimozdított a
szeretetből. A sátán arra használta őt, hogy kimozdítson a szeretetből… és most hatalma és joga
van, hogy félelmet rakjon rád, hogy minden átkot rád rakjon. Még ha Jézus vére meg is
szabadított a törvény átkától – ha te visszalépsz az átokba, tárgyává válsz, mert addig vagy
megvédve az átok hatásától, amíg a szeretet törvényében maradsz. Ezért jött Jézus. Ő azt
mondta: „azért jöttem, hogy szabaddá tegyelek a törvény átkától.” Átvitt az átok birodalmából az
Ő birodalmába. És az Ő birodalmában szabadság van!
Mi nem akarunk fejlődni benne. Nem gyakoroljuk magunkat benne. Visszautasítjuk, hogy
jobbak legyünk benne. És csodálkozunk, hogy miért nem működnek a dolgok! Még mindig van
egy rossz szag. Egy rossz szag van rajtatok! Mert az önzés minden ember kísértése. Az önzés
minden férfi és nő kísértése. Kísértés kilépni Istenből, kilépni Isten védelméből, kilépni Isten
irányításából, kilépni Isten gondoskodásából, és belépni a sajátodba.
Az önzés ezt teszi: „én benne voltam Isten szeretetében… de Uram, nem értem, mi történt most:
megbántottak, rossz dolgokat mondtak rólam, ezt tették – és ahelyett, hogy bíznék Benned ebben
a helyzetben, én kilépek ebből a szeretet körből és magamat koronázom meg életem istenévé,
mert nem bízom Benned többé. És mivel magamat koronázom életem istenévé, most már önző
vagyok, és ez az önzés félelemhez fog vezetni. És abban a pillanatban azért teszek dolgokat,
mert félek, hogy ha nem teszem, ez és ez fog történni. És innentől elkezdek gondoskodni…
Előzőleg Rá helyeztem a gondjaimat, de most, hogy megkoronáztam magam, én gondoskodok
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mindenről. Én aggodalmaskodom mindenért. Nekem kell megtennem, mert nem tudom, Isten
mit tudna tenni. Nem tudom, Isten hogyan oldaná ezt meg. Nekem kell megoldanom. Nekem
kell megoldanom.”
Így a gondjaid depresszióhoz fognak vezetni. A depresszió nyomán pedig kiapad a folyód…
Száraz vagy és halott! És nem érted, hogy mi történt. Minden azzal kezdődött, hogy kiléptél a
szeretet körből, magadat koronáztad életed istenévé, félelem cselekedeteit tetted, a hit
cselekedetei helyett. A világ minden gondját fölvetted, ahelyett hogy a szeretet körében maradva,
a világ minden gondját Rávetnéd. Stressz kívül, betegség az elmében, betegség a testben,
alacsony folyóvíz szint, felhagyás a gyülekezetbe járással, mert:
próbáltam imádkozni – de nem működött
próbáltam dicséretet - de nem működött
próbáltam vetni – de nem működött
próbáltam szeretni – de nem működött…
Nem, nincs igazad. A szeretet próbált rád hatni, de rájött, hogy te nem maradtál a szeretet
körben, hanem elmentél. Ez az igazság. Ez a helyzet. És akkor az ember lógó orral, morogva
járkál, mert nem érti, mi az Isten szeretete. És fél a hibázástól. És egy dolgot tud, hogy haraggal,
erőszakossággal fejezze ezt ki, mert magának kell istenének lennie. „Ha te rosszat teszel velem,
én visszaadom.” Mert nem tiszteled Istent, és ennek következtében nem tiszteled magadat sem.
És ha nem tiszteled magadat, nem fogod tisztelni a testvéredet se. És ha nem tiszteled a
testvéredet, meg fogod ölni… mert nem érted a szeretetet.
Itt ülsz és azt mondod: hát, én nem szeretem az Urat így… jobban szeretem a mamámat, mint
Istent. Ezért nem ismered jobban Istent. Ezért nem fejlődsz benne. Ez valami olyan, amiben
fejlődni kell. Ez valami olyan, amire oda kell szánnod magadat, hogy fejlődj benne. Ez az amit
mondanod kell minden nap a megvallásod részeként. Mindennap megvallod a hitet, megvallod a
gyógyulást. Valld meg Isten szeretetét minden nap! Nyisd ki minden nap a szád, és mondd:
„Uram, szeretlek Téged teljes szívemből, teljes lelkemből, teljes elmémből, minden erőmből, a
pénzemmel, az anyagi javaimmal; és szeretem a felebarátomat.” Aztán a következő nap: „Uram,
annyira szeretlek, teljes szívemből, teljes lelkemből, teljes elmémből, minden erőmből, és
szeretem a felebarátomat.” Aztán odamész a gyerekedhez: „Annyira szeretlek!” Odamész a
feleségedhez: „Annyira szeretlek!” Aztán gyakorlod, gyakorlod… egészen addig, míg már nem
lesz egy rendellenes dolog azt látni, hogy az emberek szeretetben járnak. Ez valami olyan,
aminek természetesnek kellene lennie. De ha nem veszed komolyan, nem fogod gyakorolni.
Nem gyakorlod, és jössz a gyülekezetbe: „Állandóan a szeretetről beszélnek, én nem akarom ezt
hallgatni!” És lekicsinyled, pedig amit lekicsinyelsz, az az ugródeszka az erődhöz, a sikeredhez...
ez a szeretet körben van. És te folyamatosan újabb és újabb kifogásokat találsz, hogy kilépj
belőle. Én ezt mondtam: „Uram, ennek véget kell vetni. Fejlesztenem kell! Fejlesztenem kell!
Fejlesztenem kell! Fejlesztenem kell! Fejlesztenem kell!”
Kinn találod magad a szeretet körből, és nem ítéled meg magadat. Istenem! Nem is zavar téged.
De engem zavar. Ha kilépek ebből a körből, ez engem zavar, amíg helyre nem állítom. Én úgy
állítom helyre, hogy visszalépek a körbe.
Egy nap harcolni akartam Taffi-vel: egyszerűen dühös voltam, csak harcolni akartam – ő meg
nem tette. Egyszerűen rám nézett – én meg morogtam, mint egy rossz kutya. Odajött hozzám, és
azt mondta: „Én nem fogok harcolni veled, én szeretni foglak, meg fogom találni az útját, hogy
ne harcoljak.” Creflo morog, nyüszít… Annyira stupidnak érzed magad! Ugyanis, ha Isten
szeretetében működsz, az dühöt fog okozni lent a sötétség birodalmában.
De mi nem akarunk szeretetben működni, mert az önzéssel büszkeség jön, és egy büszke ember
nem érdekelt Isten útjában. Kívül van a körön, és ez már az ő útja. Minden alkalommal, amikor
felfedezel büszkeséget magadban, tudjad, hogy nem vagy benne a szeretet körben. És minden,
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ami a munkádhoz kell, a szereteten függ. Ha keserű vagy, és nem bocsátasz meg, odafordulsz a
kínzóidhoz.
A sátán ezt mondja: „Tudom, hogy mit csinálok: Felhasználom az öt érzékszervüket, hogy
kicsábítsam őket a körből, mert amíg bennvannak, nem érinthetem meg őket, és erőteljesek,
hatalmasak. De én be fogom csapni őket: Azt fogom gondoltatni velük, hogy joguk van kilépni a
körből, amikor csak akarnak. És ha becsaptam őket, akkor az erejüktől is meg tudom fosztani
őket. Pont úgy, ahogy én megfosztattam az erőmtől, megfosztom őket az erejüktől, mert vissza
akarom szerezni az erőmet.”
Jézus azért jött, hogy ezt tanítsa; maradj Isten szeretetében. Ezért tudta a halottat kihívni a sírból,
ezért tudta a két halat megszaporítani. Ezért nem engedte, hogy Sámuelnek egyetlen szava is
eredménytelen legyen (a földre essen) – a kenet miatt.
Nem tudom, te hogy vagy vele, de én fáradt vagyok a gyülekezetesditől, a vallástól, amelyik nem
teszi, amit mond. Nem produkál semmit… Azért megyek a gyülekezetbe, hogy jobban érezzem
magamat. Ez még mindég önzés. Azért megyek a gyülekezetbe, hogy felszerelkezzem, hogy
képes legyek valaki másnak jobb érzést szerezni.
Ne gyertek hozzám azzal a szöveggel:
- „El kell válnunk, mert nem tudjuk összeegyeztetni a különbözőségünket.” Nevezzük ezt annak,
ami: Bűnös engedetlenség a szeretet törvénye ellen!
- „Én nem fogok megbocsátani neked, mert megbántottál. Olyat tettél, amit én nem tettem
volna. Nem adtad meg nekem, amit akartam…” Csak igazolod a válást:
- „Nem tudtuk összeegyeztetni a különbözőségünket.” Nem, nem. Te nem akartad
összeegyeztetni, mert kívül vagy a körön.
- „Mert fáradt vagyok, és találtam egy férfit, aki jobban bánik velem.” Azonban a körön kívül,
előbb utóbb ugyanoda fogsz kilyukadni. Azt gondoljuk, hogy a körön kívül zöldebb a fű.
Pedig nem.
Mindenki készül az áttörésre, azonban meg fogsz lepődni; számos keresztény démonizáltságának
az az oka, hogy nem akarnak több üzenetet hallani a szeretetről, kiszáradnak, megfagynak…
Gyerünk, menjünk innen. Menjünk! Nem érdekel, mit mond! Azonnal menjünk ki!
A főparancsnok utasítást adott neked! Tizenhat alkalommal mondta el neked! És mi mit
csinálunk? Kívül maradunk, és tudjátok mit? Megpróbáljuk kitalálni, miért nem működnek a
dolgok. Én megmondom neked, miért nem működik. Minden, ami a körön kívül van, az csak
forma. Úgy tenni, mintha történne valami – de nincs erő, nincs eredmény. Ugyanis az erő
eredményeket ad. Ha van erő, a feladat megoldódik. Keresztény emberek, szentek fémjelzése
Isten ereje kellene, hogy legyen. Tudjátok mit? Én egy szabad ember vagyok! Tudjátok miért
vagyok szabad? Mert szeretem az Urat, az én Istenemet teljes szívemből, teljes lelkemből, teljes
elmémből, minden erőmmel, minden pénzemmel, és szeretlek benneteket. És mondok még
valamit: Én nem viselem gondját ennek a szolgálatnak. Ha én viselném ennek a gondját – ezzel
azt jelezném, hogy „engedély nélküli eltávra” mentem. Én szeretem Istent. Ez azt jelenti, hogy
bízom abban, hogy Ő gondot visel rólam, hogy Ő elrendezi a dolgokat. De ha kilépnék a szeretet
köréből, ezzel azt mondanám: „Magamnak kell hordoznom a terheket; nem bízom Istenben.” De
én nem fogom ezt tenni. Én szeretem őt. Ő gondoskodni fog rólam. Az én győzelmem egy biztos
dolog. Ez nem valami, amit remélek, ez az, amiről tudom, hogy meg fog történni. Én tudom,
hogy a harcok valóságosak. Tudom, hogy vannak nehéz idők. Tudom, hogy kihívások jönnek az
utadba. Tudom, hogy előállhat olyan anyagi helyzet, hogy nem tudsz fizetni. Én tudom ezt.
De azt akarom veled megértetni, hogy az én győzelmem és a te győzelmed valóságosabb, mint a
harcok és a bajok, amik az utadba jönnek. Jöjjön a harc, nekem bizonyosságom van, hogy a
győzelem is jön. Nem arról van szó, hogy jön-e harc. Harcok jönni fognak, de Isten minden
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alkalommal megadja, hogy diadalmaskodjam Őbenne. Ő mindentől függetlenül győzelemre fog
vezetni. És én nem akarom úgy befejezni a mai napot, mintha nem lenne holnap.
Kenet az áttöréshez 1. rész
Gyerünk! Örvendezzetek és legyetek különlegesen boldogok!… Halleluja!… Halleluja!… Ó,
dicsőség!… Dicsőség! Dicsőség! Dicsőség! Senki sincs olyan, mint Isten! Senki! Senki!
Kérlek, értsétek meg ezt! Nem vesztetted el Istent csak azért, mert egy csata közepén vagy! Ez
nem azt jelenti, hogy elvesztetted Istent! Ha – ha – ha… Ó, Uram, légy kegyelmes! Sok hit
ember azt gondolja, hogy ha van egy harcod, elvesztetted Istent. Nem, nem. Jézusnak sok harca
volt. De minden csata után jött egy győzelem!…Jött egy győzelem! És az énekíró azt mondja:
„ha megtartom a békességemet, és hagyom az Urat, hogy megharcolja a harcomat… ez
kijelentés volt neki… Én megmaradok békességben, hagyom, hogy Ő harcolja meg a harcot: a
győzelem az enyém lesz! Mi most már azt is megértjük, hogy a győzelem nem lesz az enyém,
hanem már most az enyém… Halleluja!… Enyém…
Már évek óta mondom, hogy a menny a győztesek otthona. És ha nincsenek győzelmeid, nem
vagyok biztos benne, hogy van helyed a mennyben. Ez egy hely, a győztesek számára. A csaták
valóságosak – de a győzelmek is valóságosak! Ne zárd le ma, mert még nem látod. Nagyon
hamar becsuktad az ajtót! A győzelem úton van! Lehet, hogy még két nap, lehet, hogy 45
másodpercre van tőled! Ne zárd le!… Ó, Uram, légy kegyelmes!… Nehogy elveszítsd! Van egy
kijelölt pillanat… ha – ha – ha… egy pillanat kijelölve! Soha nem tudhatod, mikor tör át. Az
áttörés jöhet hirtelen. De minden áttöréshez hit kell! Ha a Bibliát olvasod, láthatod: örvendezz,
légy boldog – azután a dolog megtörténik. Nem úgy, hogy: Várj – légy ideges – stresszelj –
megtörténik – azután örvendezz. A hit emberei a partit előtte tartják meg… Mi azelőtt
örvendezünk, mielőtt az érzékszerveink érzékelik. A hitünk kimegy, és megragadja a dolgot úgy,
hogy a szemünk nem látta, a fülünk nem hallotta és még nem érzékeltük. A hit tudja, hogy
menjen be mélyen a láthatatlanba. A hit már tudja, hogy megtörtént. És mi így járunk. Hitben
járunk és nem látásban.
Üljetek le, és lapozzunk a Zak 4-hez. A kenetről beszéltünk… És ha áttörés készül az életedben,
az az életedben lévő kenet szintjén alapul. A kenet szintje az életedben lévő esőtől függ, az eső
pedig az Isten szeretésén alapul. Azon, hogy megtartsd a parancsolatot: „Szeresd az Urat, a te
Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, minden erődből, és szeresd
felebarátodat. És az Írás azt mondja, hogy ha ezt megteszed, Ő adni fogja neked a korai és a
késői esőt. Tehát az életünkön lévő kenet a jellemünkön alapul. Nem fogsz tovább jutni a
jellemednél. A kenet isteni képesítés. A kenet teljesítményért adatik: teljesítmény növelő. A
kenet a kulcs az izzadság nélküli győzelmekhez. Kulcs minden beteljesedéshez, minden
áttöréshez. A kulcs mindenhez, amit próbálsz megtenni. Semmi nem működik sikeresen Isten
kenete nélkül. A kenet Isten szeretetének a cselekedete, megosztva a természetes
képességeinkkel. Nem azért látunk csodálatos dolgokat, mert a Mindenható Isten hatalmas, - mi
tudjuk, hogy az - hanem az Ő szeretete miatt látjuk az Ő erejét. Ha gyermekeidet valami
bántódás érné, megmutatnád az erődet a szereteted miatt. Ezt akarja Isten is tenni: meg akarja
mutatni nekünk az Ő erejét, mert szeret minket.
Semmi rendkívüli, kimagasló nem működik a kenet nélkül. Tehát ahhoz, hogy győztesként éld
az életedet, szükséged van a kenetre. Ma este meg akarlak győzni arról, hogy nagy szükséged
van a kenetre. Nem lehetünk közömbösek. Növelnünk kell a szomjúságunkat, éhségünket érte.
Meg kell értenünk, hogy szükségünk van rá. A víz szükséges az élet fenntartásához. És ha
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győzelmes, sikeres életet akarunk, akkor a kenet szükséges. Különbség van közötted, és egy
névleges keresztény között. Ez valami, ami előnyt fog adni neked.
Az izzadság nélküli győzelemhez erő szükséges. A keresztényeket egyedül Isten ereje teheti
ragyogóvá, minden egyéb azt eredményezi, hogy elvesztik a szépségüket. Minden szentet, a
kenet ereje kellene, hogy fémjelezzen.
Nos, a kenet elnyerésének van egy rossz és egy jó célja. A kenet nemcsak éneklésre van,
nemcsak gyógyulásra és prédikálásra, hanem győzelemért is. A kenet Isten biztosítása arról,
hogy győzni fogsz. Biztosítás arról, hogy győzni fogsz. Lehet, hogy a természetesben próbálsz
biztosítást szerezni. A kenet Isten biztosítása arról, hogy győzni fogsz. Meg fogja növelni a
képességeidet, a tudásodat.
Ésaiás 11:2 beszél az Úr Szelleméről; - a bölcsesség szelleméről
- az értelem szelleméről
- a tanács szelleméről
- a hatalom szelleméről
- az Úr ismeretének a szelleméről
- az Úr félelmének a szelleméről
Ezek mind kenetek. Ezeket fogod látni működni az életedben. Valaki kérdezheti: „Melyik a
legjobb:” Amelyikre éppen szükséged van. Ha az értelem kenetére lesz szükséged, Isten adni
fogja neked az értelem kenetét. Ha bölcsességre van szükséged, fogja adni a bölcsesség kenetét.
Hogy bármi megtételéhez legyen képességed, adni fogja az erő vagy hatalom kenetét. Nos, ha
győzni akarsz, szükséged van a kenetre, amely győzelemre fog vezetni az ördög körülményeitől
függetlenül. Ide akarlak elvezetni. Azt akarom, hogy győzz, függetlenül a körülményektől,
függetlenül attól a helyzettől, amiben most vagy. Azt akarom, hogy győzz - nem számít, hogy
milyen helyzetben vagy. Ahelyett, hogy pánikba esnél. A pánik alaptalan félelem. A pánik,
jelzése annak, hogy kiléptél a körből. Kiléptél Isten szeretetéből, és megpróbálsz kenet alá
kerülni a körön kívül. Nem emlékeztek arra, hogy Jézus mit mondott? „Miért mondjátok nekem:
Uram, Uram, mikor nem teszitek meg, amit mondok?” És ekkor mondta ezt, ami annyira fontos:
„Sokan fogják mondani: A te nevedben tettünk sok nagy dolgot.” És Jézus erre azt válaszolta:
„Távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Sohasem ismertelek benneteket.”
Megkérdeztem az Urat:
- Miért van az, hogy ezek az emberek nagy dolgokat tettek a Nevedben, és mégis azt mondtad:
gonosztevők?
- Mert a körön kívül tették! Kiléptek a szeretet köréből, és megpróbáltak teljesíteni, ahelyett,
hogy megpróbáltak volna Szellemben mozdulni, és megtenni, amit meg kellett tenni.”
Emberek! Van egy jó, és egy rossz motiváció a kenetért. A kenet meg akarja növelni, amit teszel,
de meg kell értenünk, hogy Isten azt akarja, hogy győzzünk az ördög által létrehozott
körülményektől függetlenül. Ha bírod Isten erejét, az ördög nem tud megállítani. Ő valamikor
felkent volt. Ezért annyira irigy… Neked van, ami neki volt. Emlékezzetek, a Bibliában Ezékiel
azt mondta, hogy ő felkent kérub volt. De büszkévé vált, mert azt gondolta, hogy Isten
képessége, ami rajta van, a sajátja. Úgyhogy kilépett a körből, ment és megpróbálta megalapítani
a saját gyülekezetét… bocsánat a saját öö… tudjátok… a saját dolgát.
Olvassuk a Zakariás 4: 1-6 verseket. Itt a próféta gyertyatartóról és két olajfáról beszél.

Zak 4: 1-6 Majd visszatére az angyal, aki beszél vala velem, és
felkölte engem, mint amikor valaki álmából költetik fel. 2 És mondá
nékem: Mit látsz te? És mondám: Látok ímé egy merő arany
gyertyatartót, tetején az olajtartója, rajta pedig a hét szövétneke,
és hét cső a szövétnekekhez, amelyek a tetején vannak. 3 És mellette
két olajfa: egyik az olajtartó jobb oldalán, a másik pedig annak
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baloldalán. 4 És felelék és mondám az angyalnak, aki beszél velem,
mondván: Mik ezek, Uram? 5 És felele az angyal. Aki beszél vala velem
és mondá nékem: Hát nem tudod-é, mik ezek? És mondám: Nem, Uram! 6 És
felele, és szóla nékem mondván: Az Úrnak beszéde ez Zorobábelhez,
mondván: Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én Szellememmel! Azt
mondja a Seregeknek Ura.

5. vsz. „És felelt az angyal, aki beszélt velem…” Ó, Úr Jézus! Ezt nem láttam eddig!… Igen, ez
pontosan az, amit mond… Bocsássatok meg egy percre…
6. vsz. AMP ford. szerint: „Azután azt mondta nekem: Ez (az olajtartó összekapcsolása a
gyertyatartóval, amely azt okozza, hogy szüntelenül olaj jusson az olajfákról a gyertyatartóba) az
Úr Igéje Zorobábelhez, mondván: Nem erővel és nem hatalommal, hanem az Én Szellememmel
(Akitől jön az olaj) mondja a Seregek Ura.”
Egy fa a jobb oldalon és egy fa a baloldalon. A korai eső és a késői eső. És ez az olajtartó. „az
olajtartó összekapcsolása… mondja a Seregek Ura” Isten meg akarja mutatni nekünk, hogy van
egy idő, amit fel kell ismernünk, és el kell helyeznünk az életünket a két olajfa között. Ez nem a
természetes képességeid által lesz, nem a természetes erőd által, hanem Isten Szelleme által,
ahonnan szüntelenül kapod az olajat. És ez az olaj, ez a kenet, ez az isteni képesítés elérhető
számodra folyamatosan, hogy megadja neked azt a kenetet, amire éppen szükséged van, ahhoz
amit teszel. Te csak egyszerűen elhelyezkedsz, mint az olajtartó, a két olajfa között, és kész vagy
átvenni az ellátást.
Nincs mentsége egyetlen kereszténynek sem arra, hogy bármikor olaj nélkül menjen a csatába!
Dicsőség az Úrnak! Úgyhogy nem tudom miben vagy jelenleg – de van olajod! Az ördög nem
tud fogást találni rajtad. Túlságosan csúszós, olajos vagy. Dicsőség az Úrnak! Amikor azt
gondolja, hogy megfogott – ha olaj van rajtad – egyszerűen kicsúszol a kezei közül. Pont úgy,
mint amikor Jézust le akarták vetni a szikláról és megölni, nem tudták megtenni; egyszerűen
átsiklott a tömegen a kenet miatt.
Ha valami konfrontálni akar veled, egyszerűen jusson eszedbe: csúszós vagyok. Tudasd az
ördöggel: Csúszós vagyok. Nem találsz rajtam fogást, hiába keresel. Mert ez a kenet olaj az
életemen van.
Látomások – amit itt olvastunk, az egy látomás – nem számítanak semmit kenet nélkül. A
látomás gyümölcstelen lesz a kenet nélkül. Bármit láttál, amit Isten mutatott neked, a kenet
nélkül nem valósul meg. Nem a pénz, hanem a kenet teszi naggyá a szolgálatokat. Vallásos
tradíciók, kegyes formák önmagukban nem adnak győzelmet vagy diadalt. Táncolhatsz és
kiálthatsz, felemelheted a kezed és hit megvallásokat tehetsz 30 napon át 30-szor, kenet nélkül ez
olyan, mintha felkapcsolnád a villanyt, amikor áramszünet van. Keresztényekként ezt meg kell
értenünk. Mondhatja valaki: én fej vagyok és nem farok. Pedig úgy tűnik, hogy napról, napra
egyre inkább farok leszel. Más valaki mondhatja: én meggyógyultam. Nos, úgy tűnik, hogy
egyre betegebb leszel. Mi hiányzik? Az erőforrás. Isten kenete. Kegyes formáink vannak, de
megtagadtuk az erőt. És mondom nektek, így néz ki az egyház ma. Különösen itt az Egyesült
Államokban, itt ez a nagy, kövér forma. Az emberek tudják, hogy kell kegyesen cselekedni. De
mondom nektek a puding próbája, a megevése. Kell, hogy bírjad a kenetet, mert a próba az, hogy
meg tudod-e oldani a feladatot. A próba az, hogy tudsz-e győzni. A próba az, hogy fel tudsz-e
mutatni eredményeket. Dicsőség az Úrnak! Ezek bizonyítják a kenetet. Isten Szelleme az, Aki
Isten beszédét produktívvá teszi. Isten Szelleme teszi produktívvá. A betű öl, de a Szellem életet
hoz. Sok kereszténynek betűkből áll a kereszténysége. Betűk a pólón, betűk a sapkádon…
azonban erő nélkül dekorálhatod magad igékkel… ennek ellenére gyenge vagy, terméketlen, és
soha nem érsz el eredményeket az életedben. Figyelj ide, Isten beszéde egy rész, de a Szent
Szellem, és a kenet Isten beszédének az élete. Ez fog erőt adni Isten beszédének. És nekünk,
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keresztényeknek meg kell értenünk, hogy nélkülözhetetlen a kenet. Olyan pozícióba kell
helyeznünk magunkat, hogy az erő jöhessen az életünkbe. Nem lehet, hogy állandóan csak
érzésekkel bajlódjunk, és soha nem viszünk végbe semmit. A kenet a forrása a z izzadság nélküli
győzelemnek.
Jézus sem tett sokat, mielőtt a kenet rájött. Huszonkilenc éven át ember fiának formáját viselte.
Azonban amikor jött a kenet, nem volt többé Jézus, Mária fia, hanem Jézus, a Krisztus, a
Felkent. Jézus volt, a Felkent. Sehol nem olvassuk a Bibliában, hogy Jézus csodákat tett volna a
kánai mennyegző előtt. Soha nem hallottuk, hogy 29 évesen csodát tett volna. Nem olvasunk
arról, hogy egyáltalán lett volna valami rendkívüli ebben az időszakban. Én hiszem, hogy a kenet
növekedett. Én hiszem, hogy a kenet tud növekedni. A kenet növekvő megtapasztalás. Jézus 30
évet töltött úgy, hogy elmélkedett Isten Igéjén, és azzá vált, amit az Ige mutatott. Aztán ez a
kenet úgy mutatkozott meg az életében, hogy terhek elmozdultak, beteg emberek
meggyógyultak, vak emberek láttak, mindenféle dolgok történtek, Isten kenete miatt. Tehát, a
kenet egy növekvő megtapasztalás.
Hadd mutassam meg ezt az Ez 47-ben!

Ez 47: 1-5 És visszatéríte engem a ház ajtajához, és ímé víz jő vala
ki a ház küszöbe alól napkelet felé… mére ezer singet, és átvitt engem
a vízen, a víz bokáig ér vala… És mére ismét ezret, és átvitt engem, s
a víz derékig ér vala. És mére még ezret, s vala olyan folyó, hogy át
nem meheték rajta, mert magas vala a víz, megúszni való víz, folyó,
mely nem lábolható.

Egyik szintről mehetsz a másikra. Ezért mondom, hogy ez a „folyó” dolog annyira fontos, mert a
szinted határozza meg az áttörésed mértékét.
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Kenet az áttöréshez 2. Rész
A kenet egy növekvő megtapasztalás. A kenet nem jó érzésekért adatik, vagy jó érzések
elérésére, hanem győzelemre. Mondjátok hangosan: A kenet az életemen győzelemre van!
Eldőlhetsz 30-szor, ez nem tesz győztessé. Azonban bemutatni az Ő jelenlétének a valóságát
azáltal, hogy a kenet a körülményeidet tökéletes irányítása alatt tartja; ez tesz téged győztessé.
Minden, amit ember kívánhat, a Szent Szellem kenetének az ellenőrzése alatt van. Minden. A
kenet meg fogja növelni az életet. Növekedést fog okozni az életedben, minden erőlködés nélkül.
És itt van az, amit szeretném, ha megragadnátok. A kenet mély kijelentésekbe visz. De a „manna
kijelentés”, ami benned van, meg fogja határozni, hogy mit tehet érted a Szent Szellem, mert a
Szent Szellemet korlátozza, hogy milyen mértékben működik benned Isten beszéde. Hogy
mennyi Ige működőképes a bensődben – ez határozza meg a Szent Szellem sikerességét, és hogy
mit tud tenni veled, és érted. Az erő szelleme nem tud jönni, ha nincs tudás, mert a tudás fog erőt
gerjeszteni. Nem csak a fejben lévő tudásról beszélek, hanem kijelentésnek kell lennie számodra.
Kijelentésnek kell lennie, hogy: Szeretem az Urat, az én Istenemet teljes szívemből, teljes
lelkemből, teljes elmémből és minden erőmből. És szeretem felebarátomat. És Isten szeret
engem. Kell, hogy legyen kijelentésed erről, és akkor a Szent Szellem azt mondja: „Ezt meg
tudjuk tenni. Meg tudjuk mi csinálni ezt a dolgot.”
Ha elkezdünk gyülekezetesdit játszani Istennel, elvesztjük a szívbeli kapcsolatot Istennel, és csak
idézzük a dolgot, de nem tudjuk megvalósítani. Isten azt mondja: „Nem járhatsz az utamon, míg
nem veszed az Igémet. Én adom az Igémet, te veszed és megismered a gondolataimat és az utat,
amin járnod kell.
De mi nem úgy nézünk Istenre, amilyen Ő valójában. Valami mágikust keresünk… felhőt, hogy
alászálljon… vagy tüzet, hogy leessen – De ne akarjuk, hogy tűz essen le, mert kiégetné a
szőnyeget, aztán hívhatnánk a tűzoltókat. Nem erről beszélünk.
Azt mondja Isten: Itt az Igém, vegyetek belőle kijelentést: Fogadjátok el a Szent Szellem
meghívását, hogy bevezessen a Biblia iskolájába! Engedjétek, hogy tanítson és információkat
adjon, hogy Ő kezelhesse azt az információt és aztán a dolgok elkezdenek történni, mert te
tudod, hogy tudod; hiszed, hogy hiszed, és Isten Szelleme vezeti a dolgokat. A kenet mély
kijelentésekhez fog vezetni. Lesz idő, hogy a kenet akkor száll le rád, amikor tanulmányozod az
Isten Igéjét, vagy éppen, amikor hallgatod. Én elkezdek mondani valamit… és neked
imádkoznod kell: „Uram kend fel a fülemet! Szükségem van a kenetre, hogy meghalljam, mi van
a természetes üzenet mögött! Hála Istennek, a természetes egy lépcső, de van mélyebb annál,
amit mondani tudok neked. És Isten azt akarja, hogy hozzájuss ehhez.
1Kor 2:9 Hanem, a mint meg van írva: A miket szem nem látott, fül nem
hallott és embernek szíve meg se gondolt, a miket Isten készített az
őt szeretőknek.
AMP ford: Ezzel szemben: - amint meg van írva – amit szem nem látott
és fül nem hallott és nem jutott be az ember szívébe /mindaz / amit
Isten elkészített /csinált és készen tart / azok számára, akik
szeretik őt. /akik szeretetteljes tiszteletben tartják, azonnal
engedelmeskednek Neki, és hálásan ismerik fel a javakat, amiket Ő
elkészített. /

Nézzük meg ezt, mielőtt tovább olvasunk! Gondolj csak bele! …azoknak, akik szeretik Őt. Itt
van újból! Isten készített valamit azoknak, akik szeretik Őt. Valami, elkészítve azoknak, akik
szeretik Őt.
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Mondjátok velem hangosan! „Én szeretem az Urat, az én Istenemet teljes szívemből, teljes
lelkemből, teljes elmémből, minden erőmből és szeretem felebarátomat.”
Aztán azt mondja: „Én elkészítettem néhány dolgot számodra, aki szeretsz engem.”És mit jelent
Őt szeretni? Megtartani az Ő parancsolatait. Figyeld meg! Nem azt mondja, hogy: „Készítettem
mindenkinek néhány dolgot.” Hanem: „Készítettem néhány dolgot azoknak, akik szeretnek
engem.” Nem tudom, te hogy vagy vele, de én nem akarom elhagyni a fizikai testemet anélkül,
hogy megkapjam, amit Ő már elkészített a számomra. „Mama megfőzte neked, elkészítve
odatette az asztalra, de te nem jöttél megenni…”
Nos, figyeljetek a 10. versre:
1Kor 2:10 Nekünk azonban az Isten kijelentette az Ő Szelleme által:
mert a Szellem mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is.

…nekünk azonban Isten kijelentette… Ez érdekes. Azt mondja: Elkészítette nekünk, azután
kijelentette nekünk. Ez azt mondja nekem, hogy mielőtt bírhatnánk dolgokat, kell, hogy ezek
kijelentessenek nekem… követitek, amit mondok?
Ő elkészítette azokat, kijelentette azokat, hogy én megkaphassam.
Tehát, ha én nem tudok abba a pozícióba kerülni, hogy kijelentést kaphassak a dolgok felöl,
akkor én nem kaphatom meg azokat, mert nincs kijelentésem róluk. Alapvetően ezt mondja: Ha
te visszautasítod, hogy kijelentést kapj valamiről, akkor nem kaphatod meg azt, mert nincs
kijelentésed róla A kijelentés egy lépés ahhoz, hogy lehetőséged legyen belépni abba a dologba,
amit szeretnél megkapni, vagy elérni.

1Kor 2:11
Mert kicsoda tudja az emberek közül az emberek dolgait,
hanemha az embernek szelleme, a mely ő benne van? Azonképpen az
Isten dolgait sem ismeri senki, hanemha az Istennek Szelleme.
12 Mi pedig nem e világnak szellemét vettük, hanem az Istenből való
Szellemet; hogy megismerjük azokat, a miket Isten ajándékozott
nékünk.
13 Ezeket prédikáljuk is, nem oly beszédekkel, melyekre emberi
bölcsesség tanít, hanem a melyekre a Szent Szellem tanít; szellemiekhez szellemieket szabván.
14 Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten Szellemének dolgait:
mert bolondságok néki; meg sem értheti, mivelhogy szellemiképpen
ítéltetnek meg.

A kenet nagyobb és mélyebb kijelentésekbe vezet. A csodák mélyről jönnek. Azokért az
eseményekért, amiket valóban szeretnénk, hogy megtörténjenek, mélyre kell hatolni… és a kenet
oda fog vinni. Ha én hozzá vagyok kapcsolódva a kenethez, nem vallok kudarcot, függetlenül
attól, hogy imádkozol értem, vagy nem! Te nem tudsz megállítani egy embert, aki hozzá van
kapcsolódva a kenethez.
Keresztények, akik segítséget igényelnek… Miért nem ők azok, akik segítenek?!
Keresztényeknek nevezik magukat… felkenteknek, mint Krisztus. A Biblia azt mondja, hogy
áldottak vagyunk, hogy áldás lehessünk. Nem elesettek, hogy várjunk valakire, hogy megáldjon.
Ha fel vagy kenve, tudod, hogy kell kezdeményezni, neked kijelentésed van. Hogy reagálsz, ha a
sátán jön és zaklat. Te zaklasd őt. Félni és félelemnek lenni két különböző dolog. A sátán
félelem. Isten szeretet és a sátán félelem. És ha te egyszerűen felállsz, és nem engeded neki,
hogy lökdössön össze-vissza – el fog szaladni. Ezért mondja az Ige, hogyha harcolni fogsz, és
ellenállsz az ördögnek, el fog futni félelemmel, mert a félelem fut. De gyakran hagyjuk, hogy a
körülmények pánikba sodorjanak, emiatt negatívan reagálunk és akadályt gördítünk saját
győzelmünk elé. …a krízis első napján összeomlasz: ágyba fekszel… nem is imádkozol…
Azonnal, hogy meglegyint valami – kész vagy.
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Mondjátok utánam: A harcok lehetőségek arra, hogy megjelenjünk kenetben. A kenet, ami
véghezviszi a dolgokat… A kenet segít a boka mélységből a térd mélységig, a térd mélységből a
nagy mélységig… hogy ússzál… a kenet teszi ezt.
Győzelemre segít téged, segít, hogy legyen tekintélyed és elkezdj úszni Isten titkaiban mert
elkezdtél úszni Isten erejében. Ez a kenet mélyre fog vinni, és meg fogja mutatni az erőt, ami
rendelkezésére áll a keresztényeknek. Az életnek hozzád kellene igazodnia. Ne habozz átvenni
az erőt.
Mutass bizonyítékokat az életstílusoddal. Mutass bizonyítékokat arról, hogy van keneted. Nem
formákat, amiket az emberek mutatnak. Nem azt, hogy mennyi Igét tudsz idézni. Azzal
bizonyítsd, hogy keneted van, hogy elvégzed a munkát.
Az Atya elé menni mondván: „Atyám, köszönöm a kenetet…” …és győzz, mutass fel
eredményeket! Így mutatod meg a kenetedet. Az egyház szinte azt sem tudja, hogy kell a kenetet
megmutatni. Amikre azt mondjuk, hogy fel vannak kenve, egyáltalán nincsenek. Nincs terhek
elmozdítása, nincs igák összetörése. Csak egyszerűen jól néz ki. Vagy jó érzés volt… Ez nem
kenet, emberek! Lényegében többet kell képeznünk magunkat Isten Igéjében, és kevesebbet az
érzéseinkben. Az érzéseink magasan képzettek. Nem szabad engednünk az érzéseinknek, hogy
megpróbálják vezetni az életünket. Ez munkát fog igényelni. Szokás változtatást fog igényelni,
hogy egy szeretet tudatúságot hozzál létre. Mindenek előtt, hogy megmaradj a szeretet körben,
ahol Isten ereje van. És ez időt fog igényelni, amikor szünetet tartasz, és azt mondod: Álljunk
meg egy percre! Valóban erő által cselekszem?! Van áttörést hozó kenet abban, amit teszek? Az
erő akkor jön, amikor tudod, mit mond Isten Igéje, megcselekszed, és akkor meglesz az
eredmény. Ez nem hangzik nagyon érzelminek. Isten soha nem akarta, hogy az érzéseid magasan
fejlettek legyenek. Nem kell jókedvűnek lenned ahhoz, hogy dicsérd az Urat. Semmi köze nincs
hozzá. „Most nincs elég jó hangulatom ahhoz, hogy gyülekezetbe menjek.” Az érzéseidnek
semmi köze nincs ahhoz a képzéshez, ami a kenethez szükséges.
Azt szeretném látni, amikor emberek azt mondják: „Kimerült vagyok, fáradt vagyok, a pokol
erői ellenem vannak – de én dicsérem az Urat.” Nem azért mert: „Boldog vagyok, az Úr jót tett
velem…” Mi szeretjük, ha az érzéseink mondják meg, hogy mikor és mit tehetünk meg Isten
jelenlétében.
Ha a Krisztusban való élet leegyszerűsített változatát akarod, ez az: itt van az Ige, kiveszem
ebből a könyvből, a bensőmbe teszem, megértem és megteszem, és eredményeket érek el. Ez a
keresztény élet. Ez boldoggá, örömtelivé fog tenni téged, mert, ha Isten szeretete kitöltetett
beléd, meg fogod látni az öröm gyümölcsét, a béke gyümölcsét – amely abból származik, hogy
bennmaradsz a körben. A körben maradás szeretetet, örömöt, békességet, hosszútűrést,
szívességet, jóságot, hűséget, szelídséget, mértékletességet fog eredményezni. Azt, hogy
megmaradsz Isten szeretetében, a felhő alatt, ahol az eső elérheti az életedet.
De tudjátok, nagyon rossz szinten vagyunk az egyházban. Egyszerűen csak a fejünket akarjuk
fejleszteni. Ha nem érzünk semmit…
Mert mi az erő. Nem vallásos formák mutogatása. Mi az erő? Képesség a feladat megoldásához,
a munka elvégzéséhez. Mi az erő? Képesség a győzelemhez. Mi az erő? Ha a munkahelyeden, nálad magasabban képzett, vagy jobb képességű munkatársaid közül - a főnököd téged magához
hív, és így szól hozzád: valamilyen oknál fogva neked kell, hogy adjam ezt a munkát. Ez erő!
Isteni kedveltség mutatkozik meg az életedben. Erő az, amikor olvasod Isten Igéjét, és azt
mondod: Megvan! Amit Jézus mond, ezt nekem mondja - Dicsőség Istennek - tiszta vagyok! És
minden lelkigondozás nélkül megszabadulsz a drogtól. Ez az erő! Ez az erő! Addig, amíg meg
vagy elégedve a ceremóniával és az énekekkel – és nincs eredmény – ez csupán vallás.
És megyünk vasárnapról vasárnapra, szerdáról szerdára, hogy helyreálljunk. És azt akarod, hogy
egy óra alatt rendbe tegyelek… hogy kibírd még egy napig… Nem, nem… az egészet
- 63 / 65 -

félreértetted! Te nem teheted a megváltott életedet egy ember kezébe, akit pásztornak hívsz!
Meg kell tanulnod, hogy éld az életed magad, akkor is ha senki sem fogja meg a terhed másik
végét. Dávid megerősítette magát az Úrban, amikor meg akarták ölni, amikor elvesztette a
családját… A Biblia azt mondja, hogy Dávid megerősítette magát az Úrban. Figyeljétek meg,
mit tett Dávid a problémák közepette! Imádkozott: „Uram üldözzem ezt a sereget?” És az Úr azt
mondta: „Üldözd!” …kapott egy kijelentést… mert minden szó, ami a mennyből jön, már magán
viseli a kenetet. A kérdés, hogy te megteszed-e, amit mond. Ez nem csupán tudás, ami egy
oktatási intézményből jön. Az Istentől származó tudás és szó – erő. Arra terveztetett, arra van
képesítése, hogy eredményt érjen el, mert már kenet van rajta. Az, amit mindennél jobban kell
keresnünk; Isten rhéma Igéje. Isten prófétikus kijelentése. Ezt kell keresnünk mindennél jobban!
Ne pénzt keress, ne csodákat keress! Amit keresned kell: Uram, ha Te szólsz, akkor tudom, hogy
biztosan megvan a dolog.
Mit mondott Jézus Mártának? Márta panaszkodott neki: Mária ott ül, Téged hallgat… ezek a
falánk tanítványok meg nem segítenek mosogatni… Jézus így szólt: „Márta, Márta, Márta,
annyira tele vagy gonddal”… - destruktív vagy, túlterhelt, tele gondokkal…
Aztán ezt mondta: „Mária a jó részt választotta.” „Márta ! Egy dologra van szükséged.”
Gondolj bele ebbe! Egy dologra van szükséged: erőre. Ez jött ki Jézusból. Te aggodalmaskodsz,
fáradt vagy, túlterhelt és destruktív… és felállsz és kiabálsz, hogy segítségre van szükséged.
Jézus azt mondta neki: „Neked nem kell segítség.” Mi mindig el akarjuk mondani, hogy mire
van szükségünk. Amiről azt gondoljuk, hogy szükségünk van rá. De valójában csak egy dologra
van szükséged.
Egy dolog szükséges a házasságodhoz
Egy dolog szükséges az anyagiakhoz
Egy dolog szükséges a szabaduláshoz
Egy dolog szükséges mindahhoz, amin csak keresztülmész… egy dologra van szükséged…
És Jézus azt mondta: Mária ezt a részt választotta…
Gondolkodtam: - Uram mi volt ez az egy dolog?
- Mit tettem Máriával? Tanítottam neki az Igét - mondta az Úr. Erre
van szükséged neked is. Az Igére, ami a számból jön ki
Egy dolog cselekedni az írott Ige alapján, de egy másik szint; megtenni az Igét, ami a szívedben
szólt az írott Igéből! Az írott Ige pozícionál téged a Rhéma Ige számára. A Írott Ige felkészít a
prófétai Igére. De ha egyszer megkapod a prófétai szót (Igét), a Rhéma Igét, a „szólt” Igét, ami
feltör a bensődből. És feljön az agyadba. Nem az agyadból jött, feljött az agyadba, a Szellemből,
aki a bensődben van. És miközben olvasod az Igét, és az Ige bement a szem-kapudon, és a fülkapudon, és leért a bensődbe, ahol gondoskodtál számára a szükséges eszközökről ahhoz, hogy
kommunikálni tudjon veled (vegyétek, amit látok! – mondja Creflo csukott szemmel). Ahhoz,
hogy Ő szólni tudjon hozzád, neked adnod kell Neki az Igémet, valamit, amit használhat ahhoz,
hogy mondjon neked valamit. Mert csak úgy egyszerűen nem tud hozzád szólni, hogy megértsd.
Ahogy mondta a tanítványoknak is: „Sok mondanivalóm van nektek, de most még nem értitek,
ezért nem tudom nektek most elmondani. Hogy lehet, hogy nem tudod mondani most? Úgy,
hogy még nem vagytok felkészülve. De ha Ő az Igazság Szelleme eljön, irányít és elvezet
benneteket minden igazságra, amiket csak mondtam nektek.
És akkor tör át a házadba a csoda… amikor Isten azt mondja: „Adj 10.000$-t!” A
meglátogatásod napja közel van! Élj ezért a napért, amikor Isten mondja meg neked, hogy mit
tegyél. A zavar akkor jön, amikor Isten valami olyat mond, amit nem akarsz megtenni. És ez lesz
a képesítés, amely megnyitja a zsilipet vagy szorosan bezárja. Hány alkalmat mulasztottál el,
hogy megnyisd a zsilipet az életed fölött. A zsilip megnyílt volna, ha egyszerűen megteszed azt
az egy dolgot, amit Ő mondott. Ezért van, hogy vállalom a kockázatot. Ha félre is érteném Istent,
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inkább megteszem, minthogy ne tegyem meg, és elveszítsem a kitűnő lehetőséget a zsilip
kinyitására az életem felett.
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