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Előszó

Ma mindennél fontosabb, hogy Krisztus Teste megteljen 
Isten Igéjével és Szellemével. Elmúltak már azok az idők, 
hogy emberi terveket és előírásokat kövessünk. Szükségünk 
van Isten Igéjére a szívünkben és kenetére az életünkben 
ahhoz, hogy minden területen jól boldoguljunk. Meg kell 
maradnunk Isten jelenlétében, és rá kell jönnünk arra, hogy 
mit tervez az Egyház Feje, az Úr Jézus Krisztus, azután pedig 
meg kell bizonyosodnunk afelől, hogy az Ő akaratát tesszük. 
Isten nem rejti el a gyermekei elől, amit tenni akar; már 
mindent lefektetett az Újszövetségben. Csak úgy lehetünk 
kellően felkészülve arra, hogy részt vegyünk az utolsó napok 
ébredésében, valamint megadjuk Jézusnak az Ő Nevét megillető 
dicsőséget és tisztességet, ha követjük Isten újszövetségi tervét, 
és csordulásig megtelünk Isten Szellemével. 

Továbbá, ha követjük Istennek az Egyházra vonatkozó 
újszövetségi akaratát, akkor minden hívő el tudja foglalni  
a helyét, és be tudja tölteni a feladatát Krisztus Testében. Ahhoz 
azonban, hogy a hívők ezt meg tudják tenni, döntő fontosságú, 
hogy mindannyian friss kenetet kapjunk. Folyamatosan tele 
kell lennünk Isten Szellemével ahhoz, hogy Isten hatalmasan 
használni tudjon ezekben a napokban, és véghezvihesse az 
akaratát az életünkben. Isten bőségesen gondoskodott arról, 
hogy az Ő gyermekei a körülményektől függetlenül, mindig 
telve lehessenek Isten Szellemével, és az Ő dicsőségére élhessék 
az életüket! 
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Friss kenet

©Isten ma is felken prófétákat, prédikátorokat, papokat és 
királyokat a mi Istenünknek, továbbá felkeni az Ő gyermekeit 
arra, hogy a tanúi legyenek! 

Megvizsgáltuk az ó- és az újszövetségi keneteket, láttuk, 
hogyan kenték fel olajjal az ószövetségi prófétákat, papokat 
és királyokat. Jézus, valamint az újszövetségi hívők kenetét is 
megvizsgáltuk, és megállapítottuk: Isten ma is felken minden 
hívőt Szent Szellemmel arra, hogy újszövetségi papokként és 
királyokként világszerte hirdessék az evangéliumot és bizony-
ságot tegyenek Őróla. 

Egy másik nézőpontból is meg kell vizsgálnunk a kenetet. 

JEREMIÁS 2:9-13

9 Azért még perbe szállok veletek, mondja az Úr, és perelni fogok 

a ti fiaitok fiaival is!

10 Menjetek csak át a Kittim szigeteire, és lássátok meg; és küldjetek 

Kédárba is és szorgalmasan vizsgálódjatok, és lássátok meg, ha 

volt-e ott ehhez hasonló?

11 Ha cserélt-e valamely nemzet isteneket? Noha azok nem 

istenek. Az én népem pedig felcserélte az ő dicsőségét TEHETET-

LENSÉGGEL!

4. fejezet

Száraz kút, vagy  
teli víztározó?



Száraz kút, vagy teli víztározó?
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12 Álmélkodjatok ezen, oh egek, és borzadjatok és rémüljetek 

meg igen! azt mondja az Úr.

13 Mert kettős gonoszságot követett el az én népem: Elhagytak 

engem, az élő vizek forrását, hogy kutakat ássanak maguknak; és 

REPEDEZETT KUTAKAT (víztartókat – az angol nyomán) ástak, 

amelyek nem tartják a vizet.

A fenti igeversek arra utalnak, hogy Isten volt Izrael királya, 
ugyanakkor üzennek nekünk, az Úr Jézus Krisztus Egyházának 
is. Isten kijelentette, hogy Izrael kettős gonoszságot követett 
el: elhagyták Őt, az élő vizek forrását, valamint repedezett 
kutakat (víztartókat) ástak maguknak, melyek nem tartják 
a vizet. Más szóval, eltértek az Úr tervétől, és saját terveket 
szövögettek, ezek az emberi törekvések azonban nem lehettek 
sikeresek. 

A szótár szerint a „víztartó” olyan mesterséges gyűjtő aknát 
vagy tartályt jelent, melyet gyakran a felszín alatt helyeznek el, 
hogy tárolják benne az esővizet. A víztározóban többnyire nagy 
mennyiségű vizet tárolnak, hogy elláthassák belőle egy város, 
vagy közösség szükségletét, és szükség esetén használni tudják. 
Magyarán a tározókban nagy mennyiségben összegyűjtenek 
és tárolnak valamit, hogy kielégítsék a lakosság szükségleteit. 

A Biblia szerint tehát Izrael az emberi terveivel repedezett 
víztartókat ásott magának, melyek nem tartották a vizet, 
vagyis Isten dicsőségét felcserélték a haszontalan terveikre és 
módszereikre. Isten terve nélkül nem tudtak eredményesen 
élni. Nekünk, újszövetségi hívőknek tanulnunk kell ebből, 
és követnünk kell Isten tervét ahhoz, hogy gyümölcsözzünk! 



Friss kenet
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Isten azt akarja, hogy az Ő fiai ne száraz kutak, hanem teli 
víztározók legyenek. Rajtunk, Krisztus Testének egyes tagjain 
múlik, hogy melyiket választjuk.  

Ha megtartjuk Isten tervét, teli víztározó, és nem olyan 
üres víztartó válik belőlünk, amely csak a saját terveinket 
tartalmazza. 

Meg kell ismernünk tehát Isten újszövetségi tervét és 
mintáját, hogy gyümölcsözők lehessünk. Ismerjük meg Isten 
terveit! Fedezzük fel, hogyan akar Isten gondoskodni arról, 
hogy a gyermekeit teli víztározóvá tegye! Én úgy hiszem, hogy 
Istennek minden gyermekével az a terve, hogy teli víztározóvá 
váljon az Ő dicsőségére, ugye? 

ZSOLTÁROK 92:11, Károli revideált 

11 De az én szarvamat erőssé teszed, mint a bivalyét; FRISS 

OLAJJAL ÖNTÖZÖL MEG.

Isten kenete nélkül a hívők nem tudnak teli víztározóvá 
válni Isten dicsőségére. Szükségünk van a Szent Szellem kene-
tére, hogy minden, amit teszünk, sikerüljön, és egyenként 
betöltsük Isten életünkre vonatkozó tervét. 

Hogyan tudjuk megtartani Isten kenetét az életünkön ahhoz, 
hogy jól boldoguljunk? Erre az a válasz, hogy a hívőknek friss 
kenetet kell kapniuk ahhoz, hogy képesek legyenek betölteni 
Isten életükre vonatkozó céljait a földön. 

A zsoltáros azt zengedezte: „… friss olajjal öntözöl meg.” 
Isten azt akarja, hogy szüntelenül friss kenetet kapjunk, s így 
ne száradjunk ki, továbbá minden hívő számára gondoskodott 
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arról, hogy minden időben, még a próbákban és nehézségekben 
is, teli víztározók lehessünk. Az állandó friss kenet teli víztartóvá 
teszi Isten gyermekeit az Ő dicsőségére. 

Hogyan kaphatunk friss kenetet az Úrtól, hogy ne szárad-
junk ki és ne repedjünk meg, hanem teli víztározók legyünk 
az Ő dicsőségére? Továbbá mik a jellemzői azoknak, akik teli 
víztározók – vagyis akiknek friss kenet dolgozik az életében? 
A következő fejezetekben a kenetnek ezeket a szempontjait 
fogjuk megvizsgálni. 

Ha Isten azt akarja, hogy teli víztározók legyünk, akkor 
mik azok a dolgok, melyekkel az Ő akarata szerint tele kellene 
lennünk? Először is, meg kell telnünk Isten Igéjével. 

Megtelve az Igével 

A keresztényeknek első sorban tele kell lenniük az Igével. Az 
Igének laknia, avagy meg kell maradnia bennünk. 

KOLOSSÉ 3:16

16 Krisztus beszéde LAKOZZÉK bennetek GAZDAGON, minden 

bölcsességgel…

Milyen mértékben kell Krisztus beszédének lakoznia 
bennünk? Egy kicsit? Egy kis mértékben? Csak épphogy 
eléggé? Nem! Gazdagon! Isten Igéjének gazdagon kell lakoznia 
bennünk! 
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Ezt úgy kell elképzelni, mint egy szivacsot, amit a vízbe  

merítenek, hogy azt magába szívja. Nekünk is „fel kell szívnunk” 
Isten Igéjét, mint egy száraz szivacsnak, amely annyi vizet szív 
magába, amennyit tud. Ha a szivacsot vízbe teszed, annyira 
megszívja magát vízzel, hogy akárhol megérinted, víz folyik 
belőle. Nekünk is így kell magunkba szívni és a szellemünkbe 
építeni Isten Igéjét! Így ha megérint az élet bármely nehézsége, 
Isten Igéje folyik majd ki belőlünk, mint a szivacsból a víz. 
Pontosan így kell megélnünk minden helyzetet – Isten Igéjével  
telve! Szívd magadba az Igét olyannyira, hogy ha bárhol  
bármilyen nehézség érint, az Ige jöjjön ki belőled! Ha üldöznek, 
az Ige jöjjön ki belőled! Ha kritizálnak, az Ige jöjjön ki belőled! 
Ha nehézség, vagy megpróbáltatás ér, az Ige jöjjön ki belőled! 

Egy másik területen is tele kell lennünk az Igével olyannyira, 
hogy csak az folyjon ki belőlünk. 

RÓMA 12:3, Károli revideált 

3 Mert a nekem adott kegyelem által mondom mindenkinek  

közöttetek, hogy NE GONDOLJON SENKI TÖBBET MAGÁRÓL,  

MINT AMENNYIT KELL, hanem józanul gondolkozzék mindenki 

az Istentől neki adott hit mértéke szerint.

Ebben az igeversben az áll, hogy ne gondoljunk a kelleténél 
többet magunkról. Vagyis olyannyira megtelhetünk Isten 
Igéjével, hogy bármi – akár az emberektől kapott megbecsülés 
és dicséret – érint bennünket, akkor is csak az Ige folyik 
ki belőlünk, mert ez van bennünk! Szívd tele magad ilyen 
mértékben az Igével!  
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KOLOSSÉ 3:16

16 Krisztus beszéde lakozzék bennetek gazdagon, MINDEN 

BÖLCSESSÉGGEL…

Figyeljünk meg valami mást is a Kolossé 3:16-ban! Az 
imént megállapítottuk, hogy Isten Igéjének gazdagon kell 
bennünk lakoznia, ez az igevers azonban valami mást is 
hozzátesz: Krisztus beszéde lakozzék bennetek gazdagon, 
minden bölcsességgel! A Biblia nem csak arra szólít fel, hogy 
Isten Igéje gazdagon, hanem arra is, hogy minden bölcsességgel 
lakozzon bennünk. 

Miért nem csak annyi áll a fenti igeversben, hogy „Krisztus 
beszéde lakozzék bennetek”? Mert bölcsességre is szükségünk 
van ahhoz, hogy helyesen hasogassuk Isten Igéjét, és így 
helyesen alkalmazzuk azt az életünkre. Krisztus Igéje lakozik 
ugyan néhányakban, de nincs bölcsességük értelmezni azt 
a megfelelő szövegkörnyezetben. Rosszul alkalmazzák az 
Igét, és valójában visszaélnek vele, mert egy részét kiveszik  
a szövegkörnyezetből és olyasmiket magyaráznak bele, amiket 
nem mond. Isten Igéjének gazdagon, és minden bölcsességgel 
kell lakoznia bennünk.

Telve Szent Szellemmel 

Mi mással kell még a keresztényeknek tele lenniük? Először is, 
Isten Igéjével, másodszor pedig Szent Szellemmel. Ha valaki 
tele van Szent Szellemmel, akkor buzgó szellemileg. 


