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Előszó

Bárcsak akkoriban is hozzáfértünk volna olyan anyagokhoz, mint 

amelyek napjainkban elérhetők, amikor 49 évvel ezelőtt elkezdtem 

a szolgálatot! Más lett volna az életünk és a szolgálatunk. 

Ezért szeretném megosztani más – különösen a fiatalabb – 

szolgálókkal azt, amit néhányan 40-50 év alatt tanultunk meg. 

Ebben a könyvben arról szeretnék beszélni, amit a fél évszázados 

szolgálatom alatt megtanultam a kenetről. Sok olyan dolog van  

a szellememben, amit szeretnék megosztani veletek. 

Az első részben az egyéni kenetről lesz szó, amit minden hívő meg-

kap az újjászületésekor. Rámutatunk arra is, hogy a Szent Szellem 

keresztséggel minden hívő kaphat egy mélyebb kenetet. Ez utóbbi, 

minden hívő számára nyitott megtapasztalást a szolgálathoz kapjuk.

A második részben látni fogjuk, hogy a Szent Szellem a szolgálati 

ajándékokra is kenetet ad – olyan kenetet, amely a hivatalhoz társul. 

Hála Istennek a szolgálati ajándékokért, akiket Krisztus Testében  

a növekedésünk érdekében helyezett el! Hála Istennek azért  

a kenetért, amely az ilyen szolgálatra elhívott férfiakon és nőkön 

működik! 

Továbbá létezik egy még erősebb, közösségi kenet is, amely az 

Egyházon nyugszik. Ezt a kenetet a 3. részben fogjuk megvizsgálni.

Ennek a könyvnek az olvasása közben ne felejtsük el, hogy  

a különböző keneteket ugyanattól a Szent Szellemtől kapjuk – az 

Istenség egyetlen olyan Személyétől, Aki ma a földön munkálkodik. 
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Rá fogsz jönni, hogy semmi sem fogható Isten dicsőségének 

a megnyilvánulásához. Ha egyszer belekóstolsz, semmi más nem 

fog megelégíteni. 

Tulsa, Oklahoma

1983. július 



©Ha valamilyen szolgálati hivatalra kaptál elhívást, akkor kenet van rajtad, 

akár felismered azt, akár nem.

A keneted mértékét befolyásolhatod bármely általad betöltött 

hivatalban és szolgálati elhívásban. Felkészítheted magad erre  

a kenetre. Ha nem száll rád, akkor az azért van, mert nem készültél 

fel rá. Továbbá, a kenet növelhető is. Növelheted a kenetet az Ige 

tanulmányozásával és imádkozással, illetve csökkentheted is azáltal, 

hogy elhanyagolod az igetanulmányozást és az imádkozást. 

Egy olyan munkás, aki nem tanulmányozza az Igét, szégyent 

vall (2Tim 2:15), mert az emberek rá fognak jönni erre, ő pedig 

vagy elveszíti a kenetét, vagy a kenet nem nyilvánul meg rajta. Ha 

azonban megteszed a részed, ez nem történik meg. 

Ha tanulmányozod az Igét és imádkozol, akkor amint hittel 

elindulsz, a kenet jönni fog. Amikor régebben a prédikálás kenete 

alatt szolgáltam, az esetek többségében hittel kellett elindulnom 

– semmi különöset nem éreztem –, de a kenet mindig rám szállt 

a prédikáláshoz. (Néha hosszabban is megnyugszik rajtunk, és 

élvezhetjük, dicsőség Istennek!) 

Meg kell értenünk, hogy azokon, akik szolgálatban állnak –  

a prófétákon, pásztorokon, evangélistákon, vagy bármilyen más 

hivatalban lévőkön – több, vagy kevesebb kenet lehet.  

1 1 .  F E J E Z E T

Hogyan növelhető a kenet?
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Ahogy különböző szolgálókat hallgatsz, szerintem elég nyilvánvaló, 

hogy néha nagyobb kenettel prédikálnak, mint máskor. Néha a tanítók 

is nagyobb kenettel tanítanak, mint máskor, és ugyanígy a próféták is 

nagyobb kenettel prófétálnak néha, mint máskor. A kenetnek szintjei 

és különböző területei vannak.

A Szent Szellem az Ószövetségben háromfajta emberre szállt 

rá – a prófétára, a papra és a királyra – ahhoz, hogy alkalmassá tegye 

őket a megfelelő hivatalra. A Szent Szellem azonban nem volt 

bennük abban a korszakban úgy, ahogy ma mibennünk van. 

Tudtad, hogy Dávid arra kapott kenetet, hogy Izrael királya 

legyen, emellett azonban próféta is volt? Prófétai kenetet is kapott.

Emlékszel a két ószövetségi prófétára, Illésre és az utódjára, 

Elizeusra? Elizeus „kettős mértékét” kérte Illés kenetének, és meg 

is kapta. Ez nem azt jelenti, hogy a Szent Szellem megduplázódott 

– Belőle csak egy van. 

Elizeus „kettős mértékét” az egyazon hivatalhoz járó kenet 

„duplájának” is lehet mondani. Aki nem erre a szolgálatra kapott 

elhívást, nem kaphat ekkora kenetet, mert nincs rá szüksége. (Ha 

például pásztori szolgálatra kapott valaki elhívást, akkor nincs 

szüksége prófétai kenetre. Elizeust viszont Isten a prófétai hivatalra 

hívta el.) 

Hogyan kaphat valaki palástot?

A baptisták között nem sokat hallottunk arról, hogy valaki palástot 

kapott. Úgy vélem, nem sokan hordtunk ilyesmit. Amikor azonban 

teljes evangéliumi körökbe kerültem, elég sokat hallottam róla, 

mert ők sokkal többet tudtak a kenetről. 
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El tudom mondani a prédikátoroknak, hogyan kaphat palástot 

valaki bármilyen szolgálathoz, mert a választ megtaláljuk rögtön itt, 

Illés és Elizeus történetében. 

  

1KIRÁLYOK 19:19, Károli revideált 

19 Amikor elment onnan, megtalálta Elizeust, Sáfát fiát, amint 

tizenkét iga ökörrel szántott, és ő maga a tizenkettedikkel volt. 

Illés odament hozzá, és RÁTERÍTETTE A PALÁSTJÁT.

Ez a palást azt a bizonyos hivatalt szimbolizálta. A Szent Szellem 

kenetét jelképezte. Azt mutatta, hogy a Szent Szellem Elizeusra száll, 

de nem a palást volt maga a kenet. Csak a Szent Szellemet és Isten 

erejét szimbolizálta. 

A palást beterít egy embert, aki ezután a hivatalához, avagy 

elhívásához kapott kenet alatt szolgál. A „palást” köpenyt jelent. 

Néha, amikor szolgálat közben rám száll a kenet, úgy tűnik, mintha 

egy köpeny terülne rám. Olyan érzés, mintha egy felöltő lenne 

rajtam – de valójában még sincs. Isten ereje – a kenet – azonban 

annyira körbevesz, hogy mégis így érzem. 

1KIRÁLYOK 19:20, Károli revideált

20 Erre [Elizeus] otthagyta az ökröket, Illés után futott, és azt 

mondta: Kérlek, hadd csókoljam meg apámat és anyámat, és azután 

követlek. Ő azt mondta: Menj, térj vissza; mert mit tettem neked?

Illés azt fejezte ki ezzel: „Menj, térj vissza; és felejtsd el!” Más 

szóval, „ha más dolgokat részesítesz előnyben, akkor – bármennyire 

indokoltak is – nem fogod élvezni Isten kenetének a teljességét.”  
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Elizeus nem ment vissza búcsút venni a szüleitől és megcsó-

kolni őket. Fogott egy pár ökröt, levágta és megfőzte őket, aztán 

vendégül látta az embereket. „Majd fölkelt, követte Illést, és a szolgálatába 

állt” – olvassuk a 21. versben. 

2KIRÁLYOK 2:1-2, Károli revideált  

1 Amikor az ÚR föl akarta vinni Illést forgószélben a mennyekbe, 

elment Illés és Elizeus Gilgálból.

2 Illés azt mondta Elizeusnak: Maradj itt, kérlek, mert engem 

Bételbe küldött az ÚR. Elizeus így felelt: Él az ÚR és a te lelked, 

hogy nem hagylak el téged! És mikor lementek Bétel felé...

Figyeljük meg, mennyire ragaszkodott Elizeus Illéshez! Illés még 

arról is próbálta meggyőzni, hogy maradjon ott. Úgy vélem, Isten 

néha szándékosan megpróbál minket. Illésen keresztül megpróbálta 

Elizeust. Mielőtt kenetet adott neki, biztos akart lenni benne, hogy 

Elizeust a megfelelő fából faragták. Elizeus így felelt: „Él az ÚR… 

hogy nem hagylak el téged!” 

Végül Elizeus arra a helyre ért, ahol megkaphatta, amit akart. Illés 

felajánlotta: „Kérj tőlem valamit, mit cselekedjem veled, mielőtt elragadtatom 

tőled.” Elizeus pedig azt kérte: „Legyen, kérlek, a TEBENNED VALÓ 

SZELLEMNEK KETTŐS MÉRTÉKE ÉNRAJTAM.” (9. v.) 

Úgy értette, hogy Isten kenetének a dupláját kéri a prófétai 

hivatalhoz. Isten felken férfiakat és nőket bizonyos hivatalok 

betöltésére. Néhányan nagyobb kenetet kapnak másoknál. 

Illés azt felelte: „Nehéz dolgot kértél; mégis, ha majd meglátsz engem, 

mikor tőled elragadtatom, meglesz, amit kérsz...” (10. v.) 
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2KIRÁLYOK 2:11-13, Károli revideált

11 Amikor továbbmentek és beszélgettek, íme, egy tüzes szekér  

tüzes lovakkal elválasztotta őket egymástól, és fölment Illés  

a szélvészben az égbe.

12 Elizeus látta ezt, és így kiáltott: Atyám, Atyám! Izráel harci 

szekerei és lovasai! És nem látta őt [Illést] többé. Fogta a ruháit, és 

két részre szakította azokat.

13 Fölemelte Illés palástját, amely leesett róla, visszatért, és megállt 

a Jordán partján.

Elizeus Illéssel maradt és vele volt, amikor Isten elragadta őt. 

Figyeljük meg, hogy mielőtt Elizeus magára öltötte Illés palástját, 

levette a saját ruháit és két részre szakította azokat. Majd felvette 

a palástot és magára terítette. A palást az egész testét befedte. 

Az Ószövetséget végigolvasva úgy találjuk, hogy a palást több-

nyire állatbőrből készült. Az Újszövetség arról számol be, hogy 

Bemerítő János ruhája is teveszőrből volt. 

A következő két versben a történet így folytatódik: 

2KIRÁLYOK 2:14-15, Károli revideált

14 Fogta Illés leesett palástját, megütötte vele a vizet, és azt 

mondta: Hol van az ÚR, Illés Istene? És amikor ő is megütötte  

a vizet, az kétfelé vált; és átment Elizeus.

15 Amikor látták őt a prófétafiak, akik szemben, Jerikónál voltak, 

azt mondták: Illés szelleme megnyugodott Elizeuson. És eléje 

mentek, és földig hajoltak előtte.
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Nem önmagában a palást – az állatbőrből készült felöltő – 

választotta ketté a vizet; ha ez így lett volna, akkor mindenki 

ketté tudta volna választani a folyót, mert mindenki ilyen palástot 

hordott – a kenet választotta ketté. Ezért állapították meg a prófétafiak, 

hogy „Illés szelleme megnyugodott Elizeuson.” 

Elizeus tehát látta, hogy Isten elragadja Illést a Mennybe, és  

a prófétai hivatal kenetének kétszeresét kapta. Ha pedig elolvassuk  

a Biblia feljegyzéseit Elizeus szolgálatáról, látni fogjuk, hogy kétszer 

annyi csodát tett, mint Illés. 

Ebből a történetből megtanulunk valamit arról, hogyan kapha-

tunk kenetet. Elizeus Illéssel maradt, nem tévesztette szem elől 

a prófétát. Szorosan a nyomdokában járt, és megragadta őt ugyanaz 

a szellem. 

Látod, ugyanaz a kenet – avagy ugyanaz a szellem – a SZOROS 

KAPCSOLAT, a KÖRNYEZET, és a BEFOLYÁS hatására száll ránk.  

Megfigyelted már, hogy azokon, akik közvetlenül velem 

dolgoznak, ugyanaz a kenet nyugszik, mint rajtam? Valójában  

a szolgálati kenet néhány fajtája már elillant rólam, ezeket már 

nem kapom meg többé, mert a munkatársaim kapták meg azokat! 

Ez a teljes igazság. Így lehet hát kenetet kapni.

Smith Wigglesworth palástja

Gyakran, amikor Isten egyik nagy embere, amilyen Illés is volt, távozik 

a színről, ilyesmiket hallani prédikátoroktól: „Vajon kire eshetett  

a palástja?” Mindannyian hallottunk már ilyet. Attól azonban, hogy 

gyakran ismételnek valamit, az nem válik igazzá. Nem azért alakul 

valami egy bizonyos módon, mert mi úgy gondoljuk. 


