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A KULCSOK FAJTÁI 
Bor Ferenc 

Ságvár, 2012. 08. 27. 
 

Mai tanítás címe: A kulcsok fajtái. Múlt héten volt a kulcsok elsı része, és a héten 
használnunk is kellett. Használnunk kellett azt, amit tanítottam. Kedden este ugyanis 
elkezdıdött egy telefonos zaklatás. Szerda, csütörtökön folytatódott. És csütörtökön 
ráébredtem, hogy van kulcsom, és azt használnom kellene. Péntektıl megszőnt a zaklatás.  

Egy magyar hívás, 36-os ország számmal, 21-es körzetbıl hívott, ami internetes 
szolgáltatás. Be volt állítva automatára, mert negyedóránként csörgött. Hol a mobilon, hol a 
vezetékes szám. Ha ezeket visszahívja valaki, lehet, hogy emelt díjas az, és ezrest mindjárt 
legombol. Egyébként a hívások mindig öt csöngetésőek voltak.  

Ez egy internetes automata rendszer lehetett, ami be volt állítva, hogy én már legyek olyan 
kíváncsi, hogy hívjam vissza. Nem voltam olyan kíváncsi. Csütörtökön a hatalmi kulcsokkal 
megkötöttem ezt a dolgot, levágtam, Jézus nevében, és péntek reggeltıl megszőnt.  

A kulcsokat tehát használnod kell, ha már a kulcsok nálad vannak. Márpedig nálad 
vannak, a múlt héten errıl tanultuk. Akkor azt te tudod használni, és senki más! És ezek a 
kulcsok jelenthetnek védelmet, áldást, amire használjuk, ami az adott helyzet. Bibliában 
számtalan kulcs van, és ebbıl néhányat fogunk ma érinteni, említeni.  

Isten akarata az, hogy ezeket a kulcsokat megismerje Krisztus Teste és alkalmazza. Egy 
bizonyos kulccsal a megfelelı zárat lehet mőködtetni. Ma fogjátok látni, hogy különbözı 
kulcsokat kell használni az egészség, gyógyulás területén, és más kulcsokat pl. a gyarapodás 
területén.  

Elıször vegyük a SZENTÍRÁS MEGÉRTÉSÉNEK a kulcsát: Ha a Biblia elsı három 
fejezetét átolvasod, és megérted, akkor ez egy kulcs a Biblia további megértéséhez. Ugyanis 
az elsı három fejezetben a teremtésnek az eredeti képét látjuk. Mert utána jött a sátán, és 
megrontotta ezt a földet.  

Tehát amit ma látunk, az egy eltorzított képe az eredetinek. Tehát a világ most nem Isten 
teremtésének állapotában van. Tehát ha az elsı három fejezetet alaposan átolvasod, akkor az 
segít abban, hogy megértsed a többit. Ez volt az egyik kulcs a Biblia megértéséhez.  

A másik pedig, hogy a Biblia Szerzıje bennünk lakozzon. Mert a 2 Timótheus 3:16 azt 
mondja, hogy „a teljes Írás Istentıl ihletett”. S a szent emberek, akiket Isten erre használt, 
azok leírták.  

Amikor azt mondják neked, hogy a Bibliát emberek írták, ez igaz. De nem akármilyen 
emberek írták! Olyanok, akik ‘hallottak’ Istentıl. A teljes Írás Istentıl ihletett, az elejétıl a 
végéig. Ez nem regény. Ez egy szellemi mő.  

Nézzük meg a BÁTORSÁG KULCSÁT. Lapozzunk el a Józsué könyvéhez, 1:7,8 Én a 
King James változat szerint fogom felolvasni. 

Csak légy bátor és nagyon erıs, hogy figyelhess arra, hogy az egész törvény szerint 
cselekedj, amelyet Mózes, az én szolgám parancsolt neked, ne fordulj el attól se jobb 
kézre, se balra hogy bıvölködhess, bárhol jársz! 

E törvény könyve ne távozzék el a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és 
nappal, hogy figyelhess arra, hogy mindezek szerint cselekedj, amelyek meg vannak írva 
benne, mert akkor teszed bıvölködıvé az utadat, és akkor leszel jószerencsés. 

Ugyanis az történt, miután Mózes hazaköltözött az Úrhoz, akkor Józsué lépett a helyébe. 
Isten ıt léptette a helyébe. Elkezdte bátorítani! Ha nézed az ötös verset, már ott elkezdi 
bátorítani, (valószínő remegett a nadrágszára Józsuénak) hogy én veled leszek, és el nem 
maradok tıled.  

/6/ légy bátor és erıs,… /7/ Csak légy bátor és igen erıs…  Ez folyamatos bátorítás. És 
most a 9-es verset olvassuk el a mi Bibliánkból, mert ez egy parancs, hogy légy bátor és erıs. 
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/9/ Avagy nem parancsoltam-é meg néked: légy bátor és erıs? Ne félj, és ne rettegj, 
mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, amiben jársz. Ámen. 

Ez a mai napra is szól, és nekünk is szól. Amikor Isten angyala megjelent bármilyen 
helyzetben, bárkinél, mindig úgy kezdte: Ne félj! Mindig azzal kezdte: Ne félj! Azt mondta az 
Ige: gondolkodjál az Írásokról éjjel és nappal.  

Addig gondolkodj az ígéreteken, míg az beül a szívedbe, és akkor a lehetetlent úgy fogod 
látni, hogy lehetséges és könnyő. Ez a bátorság kulcsa. Mert Isten ígérete a szívedben benne 
van, gyökeret ver, s akkor semmi sem fog megingatni. A lehetetlen helyzeteket nem 
lehetetlennek látod, hanem megoldhatónak. Én még valamikor a vasúton a kollegáknak 
mindig azt mondtam: nincs probléma, csak megoldandó feladat.  

Azt hiszem, mindannyian tudjátok és tapasztaltátok, hogy jönnek PRÓBÁK az 
életünkben. Jönnek egészségügyi területeken, anyagi területeken, a békesség területén, 
mindenféle területen, de van egy kulcs, hogy ki tudjunk jönni a próbákból. Ez pedig az, hogy 
fókuszáljunk Isten Szeretetére, mert ugye ha telve vagyunk szeretettek, az kiőzi a félelmet, és 
a hálaadás és az öröm az legyen a szívünkben.  

Tegnap egyik pásztortársam azt írta, hogy szellemben éreztem, hogy te, mármint én, 
örömben vagyok. Abban vagyok valóban! Mert nem a láthatókra nézek, hanem az ígéretekre, 
meg a megragadott imaválaszokra, amiket még nem látok.  

Nézzük meg néhány területet, egyik az EGÉSZSÉG területe, hogy milyen kulcsok 
találhatók itt. Természetesen a teljesség igénye nélkül, mert akkor nem mennénk haza este 
nyolckor sem.  

Lapozzunk el Jób 3:25-höz. Itt találjuk meg, Jób kálváriájának a kulcsát. Az ı problémája 
a félelem volt, mert a félelem odavonzotta a rossz dolgokat, és ettıl igazából csıdbe ment. 
Keresztények sokszor hozzák Jóbot, hogy Jób milyen beteg volt, milyen szegény volt, hogy 
elgázolta az úthenger.  

Ez igaz, de nem az egész élete volt ilyen. A Biblia szakértık úgy tartják, hogy ez csak pár 
hónap volt az életébıl. Az élete többi része igen áldott volt, és a veszteségeinek a 
többszörösét visszakapta Istentıl, miután helyreállt az élete, kijött a megpróbáltatásból. Tehát 
ha Jóbra tekintesz, akkor ne a problémájáról vegyél példát, hanem abból, hogy ı kijött abból.  

Jób 3:25 Mert amitıl remegve remegtem, az jöve reám, és amitıl rettegtem, az esék 
rajtam. 

Egyértelmő ugye? Nemcsak félt és remegett Jób, hanem valószínő ezt ki is mondta. Rossz 
magot vetett, mert általában az emberek, ami a szívükben van, azt kimondják. A magyar 
Biblia mondja: „a szív teljességébıl szól a száj”. 

Volt egy kollegám a vasúton. Szó szerint félt a szolgálatban, hogy az ı szolgálati ideje 
alatt baleset történik. Általában a sorompónál szokott baleset történni, az autók, a gyalogosok 
nem veszik figyelembe a piros jelzést, és átmennek rosszkor, rossz idıben, rossz helyen.  

És valóban, ha visszatekintek, az ı szolgálatában volt a legtöbb baleset. Gázolásos 
balesetek, amik igen csúnyák. És itt a magyarázat rá: ı félt, és remegett, és odavonzotta, mint 
egy mágnes a rossz dolgokat, és a sötétség erıit, akik végrehajtották.  

De Jób felfedezte a váltságdíjat! És megértést kapott arról, hogy a kereszt munkája a kulcs 
ahhoz, hogy az ı testének az épsége helyreálljon. A kereszt munkája a kulcs!  

Jób 33:24 És az Isten könyörül rajta, és azt mondja: Szabadítsd meg ıt, hogy ne 
szálljon a sírba, váltságdíjat találtam! 

Ez az egy szó a kulcs, hogy váltságdíjat találtam. Az a keresztre utal. És tudjuk, hogy a 
kereszten megváltást nyertünk a betegségtıl is. Ahol a Biblia a keresztrıl beszél, ott 
gyógyulás fakad.  

Jeremiás szintén meglátta a keresztet. Jeremiás 17:14-ben (majd otthon megnézhetitek) 
felkiáltott, hogy gyógyíts meg, szabadíts meg Uram! És felkiáltott, mert ı is meglátta 
profetikusan, ugye elıre a kereszt munkáját.  
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A Biblia üzenete az, hogy a kereszt munkáján át gyógyulás jön! A kereszt munkája pedig 
kiszorítja a betegséget a testedbıl. Nem csak a testedbıl, hanem az elmédbıl is. Erre a kettıre 
oda kell figyelnünk, karban kell tartanunk. A szellemünk teljesen ép és egészséges.  

Az ószövetségben hogyan látjuk a kereszt elıképét, a kereszt árnyékát? Mint egy 
rézkígyó. Szokás szerint Izrael népe duzzogott, lázongott, engedetlen volt Istennel szemben, 
és saját fejére ítéletet hozott.  

És mérges kígyók lepték el a környéket, elkezdték ıket megmarni, és nagyon sokan 
meghaltak. És Mózes imádkozott Istenhez, hogy Uram bocsásd meg ennek a népnek ezt a 
lázongást.  

Azt mondta az Úr Mózesnek: készítsél egy rézkígyót, tedd fel egy póznára, és ha valakit a 
kígyó megmar, és feltekint a póznára, meggyógyul. Ez a kereszt elıképe. Mert ma is, ha a 
keresztre feltekintünk, akkor jön a gyógyulás.  

4 Mózes 21.9 Csinála azért Mózes rézkígyót, és feltőzé azt póznára. És lın, hogy ha a 
kígyó valakit megmar vala, és az felteninte a rézkígyóra, életben marada. 

Ez a kereszt elıképe, árnyéka. Az újszövetség, tudjuk, hogy egy jobb szövetség. 
Birtokolhatjuk a kereszt váltságát. A Szent Vér által megigazultunk, örök életünk van, amit az 
Úr Jézus szerzett, és háromszoros megváltásról beszélhetünk: a betegség, a szegénység, és a 
szellemi halál alóli megváltásról.  

Dicsıség Istennek, hogy az újjászületésünkkor a szellemünk teljes mértékő megváltást 
nyert, a szellemünket csak építenünk kell. Növelnünk Isten Igéje alapján. Táplálni Isten 
Igéjével, hogy növekedjen.  

1 Korinthus 11-ben (ez nálam az úrvacsora része) a 29-30-ig olvassuk, mert itt arra hívja 
fel a figyelmünket az Ige, hogy ha valaki Krisztus Testét, azaz az újjászületett keresztényeket 
nem illendı módon kezeli, akkor saját magát ítélet alá helyezi.  

Viszont hogyha valaki megfelelı módon kezeli, azaz tiszteli Isten gyermekeit, akiket a 
Vér megmosott, akkor a számára ez az egészség kulcsa. Tehát tanácsos megtisztelni, amit 
Isten tisztel. Isten pedig tiszteli az İ gyermekeit, mert az İ Fiának a Vére mosott meg 
mindannyiunkat, tisztává és hófehérré. A hófehér, a fehérség az a tisztaságnak a jelképe.  

1 Korinthus 11:29-30 Mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik 
magának, mivelhogy nem becsüli meg az Úrnak Testét. Ezért van tiköztetek sok erıtlen 
és beteg, és aludtak el sokan. 

Azaz hazaköltöztek az Úrhoz. Ez az Úrvacsorának a része. Itt az evés, ivás az Úrvacsora 
fogalmát takarja. Úgy látszik, sok Igét kaptok ma. Meglátjuk, hogy az Ige az orvosság. 
Orvosság a hívı ember számára. 

Példabeszédek 4:20-22 Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédeimre hajtsad 
füledet. Ne távozzanak el a te szemeidtıl, tartsd meg ezeket a te szívedben. Mert életük 
ezek azoknak, akik megnyerik, és egész testüknek egészség. 

Egy másik fordítás pedig azt írja: az egész testünknek orvosság! Tehát az Evangélium-
tabletta az egy orvosság. De csak akkor mőködik, ha a hívık beveszik. Ennek nincs 
mellékhatása. Doktor Názáreti felírja neked is!  

Van egy Creflo Dollar nevő szolgáló. Internetes szolgálata is van. Egyszer elment az 
orvoshoz, és megállapította a doktor bácsi, hogy tumoros betegsége van. Mit tett? Azt 
mondta: doktor úr, egy hét múlva visszajövök, addig tartson ki.  

Hazament, elzárkózott minden világi dolog elıl. Ilyenkor a legjobb, ha lehetıség van rá, 
bezárkózni, hogy még a rokonok se kérdezzék meg: hogy vagy? Látom, nagyon sárgul a 
színed. Jól érzed magad biztosan?  

Elkezdte magába önteni az Igét, mint az orvosságot. Tehát a legjobb bezárkózni az Úr 
Jézussal együtt, és az Igét önteni az orvosságot önteni magadba. Egy hét múlva visszament. 
Milyen leletet kapott? Teljesen negatív leletet kapott. Tehát az Ige valóban orvosság! 
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Egy másik kulcs a gyógyuláshoz, az egészség megtartásához: isteni fajta szeretetben járni. 
Az 1 Korinthus 13-ban találjátok meg a 4:8-ig. Ezt ki is osztottam annak idején, meg benne 
volt az Örömhíradóban is tavaly. Hogy a szeretet az hosszútőrı, akkor is, ha sorban kell állni 
a postán vagy a boltban.  

S felsorolja az isteni fajta szeretetnek a tulajdonságát. A szeretet nem kényszerít másra 
semmit. 1 Korinthus 13:4-8-ig megtaláljátok, sok Igénk van még vissza, ezért inkább házi 
feladatnak adom.  

Az Isten SZERETETÉNEK A KULCSA: igazából megkaptuk, mint magot az 
újjászületésünkkor, de rajtunk áll, hogy növeljük-e ezt a szeretetet, kiárasztjuk-e a 
környezetünkre, vagy bezárjuk egy kalitkába. Isten szeretetét birtokoljuk a következı 
kulccsal: meggyökerezni Isten szeretetében, alapot venni és beteljesedni Isten szeretetével.  

A görög ezt úgy hívja: az agapé szeretet. Mert van ugye természetes emberi szeretet is, 
ami nem azonos az isteni fajta szeretettel. Tehát a gyızelem kulcsa az agapé, az isteni fajta 
szeretet, amely kiőzi a félelmet. És ez így újabb kulcs a sátán ellen.  

Tehát jön a félelem szelleme, amely egy démon, akkor töltekezz be isteni fajta szeretettel, 
és ki fogja szorítani a félelmet. Elküldtem e-mailben egy pásztor bizonyságát, ami csodálatos 
bizonyság arra, hogyan használta a kulcsokat. Hitben maradt és nem a láthatókra tekintett.  

Három történet egymás után sorakozik. Valahol távol keleten szolgált, sok muszlim volt a 
környéken, és azt mondták: hogyha be mer menni a faluba alkalmat tartani, akkor 
megkövezik. Hát ı ettıl nem ijedt meg. Fogta a motorját és bemotorozott. Igaz, hogy dobálták 
kıvel, de nem sérült meg.  

Közben kapott telefonon fenyegetéseket, hogy megölik, felrobbantják a házát, a 
gyerekeket elrabolják az iskolából, de ı hitben maradt. Mert az mondta: ha most 
kompromisszumot köt és enged, akkor nem jár a gyızelem útján. İ a gyızelem útján maradt. 

A következı történet, hogy egyszer csöngettek az ajtaján, ott álltak a katonák 
géppisztollyal, s a nappaliban pedig több száz Biblia volt az asztalon. Az pedig súlyos bőn, 
hogy valaki Bibliát tartogat és osztogat, azon a vidéken. A  

Szent Szellem szólt hozzá, hogy a Vér oltalma alatt vagy, és nyisd ki az ajtót, nézz a 
szemébe, és őzd el azt a démont, aki használja azt az embert. Egy percig egymás szemébe 
néztek szótlanul. Majd megszólalt a tiszt, összezavarva – mert az Úr összezavarta, látszott 
rajta – nem tudta, hogy miért jött. Elfeledte, miért jött. Elkérte az igazolványát, megnézte, 
utána elparancsolta a katonáit és elmentek. Ahogy bement, rögtön hálát adott, hogy 
megmentette az életét az Úr.  

A harmadik: megint ment a motorral, megjelentek mellette a kardosok és le akarták vágni 
a fejét. Lehúzta a fejét. Ezt megúsztam! – akart hallelújázni, de jött a másik, mert ugye 
négyen voltak, de azt is megúszta. Hálát adott az Úrnak.  

Hajnalban egyszer csöngetnek az ajtaján, az egyik báránykája, egy asszonyka, ott táncol 
az ajtó elıtt, ott hallelújázik. Mi történt veled? Hát megtért ez a négy ember, bocsánatot 
kértek tılük, a gyülekezettıl, mert ık igazából nem akartak ölni, csak ıket fölbérelték.  

De elıugrott négy erıs ember [angyal], és lefogta ıket. És ezért látta azt ez a pásztor, 
hogy ilyen kupolaszerően ott vannak fölötte a kardokkal, de ı alatta átment sértetlenül.  

De ez mind annak köszönhetı, hogy megrendíthetetlen volt a hite, használta a kulcsokat. 
Biztos, hogy hitben volt, de minden esetre az Úr kegyelmébıl megmenekült. Az elıbb azt 
mondtuk, hogy ellapozunk az 1János 4:8-hoz, mert itt van egy bejegyzésem, és ezt 
megosztom veletek. Azt mondtuk, hogy az isteni fajta szeretet az kiőzi a félelmet. 

Az 1János 4:8 az úgy szól, hogy „a szeretetben nincs félelem, sıt a teljes szeretet kiőzi a 
félelmet.” Erzsébet kapott egy álmot, ami így szól: „Ha az én népem ismerne engem, hogy 
mennyire szeretem ıket, akkor soha semmitıl nem félnének, és nem rettegnének!” Tehát meg 
kell ismerni Isten szeretetét irántunk.  

Ha már a szeretetnél járunk, had mondjak egy kulcsot a JÓ HÁZASSÁGHOZ.  
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Prédikátorok 4:12 Ha az egyiket megtámadja is valaki, ketten ellene állhatnak 
annak, és a hármas kötél nem hamar szakad el. Hallelúja. 

A jó házasság kulcsa, egyrészt az Igén álljanak meg, közösségben legyenek Istennel, és az 
isteni fajta szeretetben éljék az életüket. Itt a Biblia hármas kötélrıl szól, ami nem más, mint a 
férj, a feleség és az Úr.  

Ebbıl kell, hogy megértést és kijelentést vegyenek az emberek a világon mindenütt, hogy 
mennyire fontos az Úr elıtti szövetség. Az Úr elıtt kötött házasság milyen fontosságokkal bír. 
Ugyanis az Úr kapcsolja össze a két embernek a szellemét, és ad hozzá ragasztót, hogy az 
tartós legyen. Jófajta ragasztót.  

Térjünk rá az ANYAGIAKRA. Példabeszédek 24:3-4 Igékben van három kulcs, amivel 
bármit elvégezhetsz a szellemi világban.  

Példabeszédek 24:3-4 Bölcsesség által építtetik a ház, és értelemmel erısíttetik meg. 
És tudás által telnek meg a kamrák minden drága és gyönyörőséges vagyonnal. 

Nézzük meg, mi ez a három kulcs. A bölcsesség, megértés és a kijelentett tudás. 
Mélyebben tanulmányozzuk ezeket.  

1./ Szükség van az isteni bölcsességre, hogy Isten terve szerint tudjuk felépíteni az anyagi 
életünket. Az Úr bölcsessége megmutatja, hogyan szerezzük meg, és ha már megvan, mit 
tegyünk vele. Mert nem mindent a mi számunkra ad, hanem sok esetben vetımagként adja. 
Vagy pedig áldásként adja mások számára.  

Tehát ha valamit kapsz valakin keresztül, azt az Úr küldte, de nem biztos, hogy te vagy a 
végállomás. Sokszor van, hogy az ember értelmetlen dolgot kap, ami a számára nem fontos, 
vagy nem értékes, vagy nem tudja hasznosítani, de nem biztos, hogy te vagy a végállomás. 
Kérdezd meg az Urat, hogy azt merre kell továbbvetned. Az İ bölcsessége ezt meg fogja 
mutatni és meg fogja mondani. 

2./ Második pedig: a Bibliába úgy van, hogy értelem, ami megértést is jelent. És a 
héberben ez a szó jelenti a felfogást is. Szükség van egy isteni megértésre, az İ anyagi 
dolgaival kapcsolatba, hogy meg tudd alapozni az anyagi életedet. Visszatekintünk, és három 
személyt nézzük meg a Bibliában, akik gazdagok voltak. Tehát ne fogadd el, hogy ha valaki 
azt mondja, hogy a Biblia arról szól, hogy mindenki szegény. 

Kezdjük Ábrahámmal. A Biblia azt mondja: igen gazdag volt. Az 1 Mózes 12. fejezetnek 
az a címe, hogy az Ábrahám elhívása. Isten szól Ábrahámhoz, hogy kelj fel, és menj el innen 
valahova máshova, de nem mondta meg, hova. Igazából Ábrahám kételkedhetett volna, 
hogyha nem bízik a mennyei Atyjában.  

És hogy İ igen áldott lett, és Isten megáldotta, köszönhetı az engedelmességnek és a 
készségességnek, amelyet már korábban az Ésaiásban az 1:19-ben olvastunk. Most olvassuk:  

1 Mózes 12:1-3 És monda az Úr Ábrámnak: Eredj ki a te földedbıl, és a te 
rokonságod közül, és a te atyádnak házából, arra a földre, amelyet én mutatok néked. És 
nagy nemzetté teszlek, és megáldalak téged, és felmagasztalom a te nevedet, és áldás 
leszel. És megáldom azokat, akik téged áldanak, és aki téged átkoz, megátkozom azt, és 
megáldatnak tebenned a föld minden nemzetségei. Ámen. 

Tehát Ábrahám nem kételkedett Istenben, mert tudta, hogy jó helyre fogja vezetni. 
Gyermekkoromban volt egy pesti játszótársam, szinte egész nyáron lent voltak. És annyira jó 
játszópajtások voltunk, összeforrt a szívünk, mondhatom így.  

Volt egy olyan játékunk, hogy egyikünk szemét bekötöttük, a másik pedig vezette. Egy 
nagy parkos kertjük volt, utakkal, és az volt a játék lényege, hogy egy bizonyos pontig 
elmentünk, és ott akkor meg kellett mondania a bekötött szemőnek, hogy hol van. Akinek be 
volt kötve a szeme, soha nem kételkedett abban, hogy a másik nekivezeti valaminek, vagy 
árokba vezeti, vagy bármit tenne vele. Tehát egy teljes bizalom volt benne.  

Ilyen bizalom volt Ábrahámnak is Isten felé. És azt mondta neki, hogy megáldalak téged, 
olyan mértékben, hogy nemcsak a szükségeid töltetnek be, hanem áldás leszel. Ábrahámi 
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áldásokat sokszor kívánjuk, valljuk, akár próféciákban is. Mert Ábrahám gazdag volt, és mi 
az İ szellemi magja vagyunk, és örökösei vagyunk.  

1Mózes 24:1-et még megnézzük. Azt mondja itt a Biblia, hogy mindenben megáldotta 
Isten Ábrahámot. A minden az minden. 

Ábrahám pedig vén élemedett ember volt, és az Úr mindenben megáldotta 
Ábrahámot. 

1 Mózes 25:8-ben Ábrahám lehunyta a szemét, jó vénségben, betelve az élettel. Ez a 
betelve az élettel azt is jelenti, hogy jómódban hunyt el. Betelve az élettel, ez nagyon szép 
kifejezés. 

És kilehelé lelkét és meghala Ábrahám, jó vénségben, öregen és betelve az élettel, és 
temetteték az ı népéhez. 

Másik a Salamon. 2 Krónika 1-ben találjuk meg az Igéket hozzá. Salamonnak, amikor 
megjelent az Úr, és mondta: kérj, és megadom, amit te kérsz. És nem gazdagságot kért 
Salamon, hanem bölcsességet. És bonuszként Isten a bölcsesség mellé gazdagsággal is 
megáldotta.  

2 Krónika 1:7 Azon éjszaka megjelenék az Isten Salamonnak, s monda néki: Kérj, 
amit akarsz, hogy adjak néked. 

1:10 Most azért adj nékem bölcsességet és tudomány, hogy a Te néped elıtt mind ki-, 
mind bemehessek, mert vajon kicsoda kormányozhatja ezt a Te nagy népedet? 

1:12 A bölcsességet és a tudományt megadtam néked, sıt gazdagságot, kincset és 
tisztességet is olyat adok néked, amelyhez hasonló nem volt sem az elıtted, sem az 
utánad való királyoknak.  

Tehát Salamon is igen gazdag volt. A következı gazdag mit gondoltok ki lesz? Jézus! A 
Máté 12:42-bıl idézek itt egy rövid részt: „nagyobb van itt Salamonnál”! Tehát az isteni 
megértés volt a második, a harmadik pedig a kijelentett tudás. 

3./ Szükség van kijelentet tudásra, hogy Isten mit mond az anyagi dolgoknak az 
igazságáról. És ez alapján tudják a keresztények felépíteni az anyagi életüket. Az anyagi siker 
kulcsa a Bibliában található. 

Dr. Nasir Siddiki ezt felfedezte, kijelentést kapott róla, és tanítja a Bibliai gazdaságtant az 
Államokban a közgazdasági iskolákban, és a gyülekezetekben. Az elsı öt év szolgálata olyan 
sikeressé vált, hogy 929 dolgozót alkalmazott, 26 irodájuk volt, és 3 millió dollár lett a 
bevételük. Azért, mert elhitte, amit Isten mond a magról.  

Nem kételkedett abban, ahogy Ábrahám sem, hogyha ı elveti a magot, az sokszorosan 
visszafordul hozzá. Keresztények egy részével az a baj, hogy nem hiszik, hogy az elvetett mag 
vissza fog jönni. A ‘kiadás’ oldalra könyvelik el helytelenül.  

Tegnap a pesti alkalmon elhangzott, hogy a régen elvetett magok is ki fognak kelni. 
Hallotta valaki? Mert én hallottam. Ekkora fülem lett. S megragadtam, hogy a régen elvetett 
magok is ki fognak kelni! Egyik másik pásztortársam mondta, hogy a szavaink gyümölcse 
nagy hirtelen fog érkezni. Úgyhogy jókat szóljatok!  

Járjatok folyamatosan hitben, így tudtok a hit vonal fölé emelkedni. És a hit fogja 
meghozni az áttörést, és a hozzáférést a kívánt dolgokhoz. Az egyik tanító az interneten, 
illetve a TV mősorában tanítja azt, hogy a gazdagságnak a régi alapja a munkán alapszik, a 
verejtékes munkán, az új alapja pedig az – azt mondja –, hogy a gyarapodásnak semmi köze 
nincs a munkahelyhez.  

Lehet valakinek olyan munkahelye, hogy nincs ott Isten áldása, és szenved szegény, és 
nem is jön ki jól anyagilag. De amikor a munkahellyel együtt társul Isten áldása, akkor ez 
olyan felvirágzó dolog. 

Példabeszédek 10:22-ben olvassuk el az Igét. Ne felejtsétek: Isten áldása az gazdagít. 
Az Úrnak áldása az gazdagít meg, és nem ad mellé nyomorúságot. Ámen! 
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Még az anyagi élethez egy kicsit. A Máté 25-höz lapozzunk a tálentumokhoz, ahol meg 
van megírva. Elıször is a gazda elment, és három szolgájának adott különbözı mértékő 
tálentumot. Egy pénz a tálentum. Az egyiknek ötöt, a másiknak kettıt, a harmadiknak egy 
tálentumot adott. Olvastátok bizonyára. 

Máté 25:25-29 Azért félvén, elmentem és elástam a te tálentumodat a földbe, ímé, 
megvan, ami a tiéd. Az ı ura pedig felelvén, monda néki. Gonosz és rest szolga, tudtad, 
hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és onnan is győjtök, ahová magot nem szórtam: El 
kellett volna tehát helyezned az én pénzemet a pénzváltóknál, és én, megjövén, 
nyereséggel kaptam volna meg a magamét. Vegyétek el azért tıle a tálentumot, és 
adjátok annak, akinek tíz tálentuma van. Mert mindenkinek, akinek van, adatik, és 
megszaporíttatik, akinek pedig nincs, attól az is elvétetik, amije van. 

Mi volt a probléma ezzel a szolgával? Nem ismerte a MAGNAK AZ EREJÉT. Azt, 
hogyha a magot elvetik, akkor az kikel, és gyümölcsözıvé válik. Nem ültette el azt a magot, 
amit kapott, azt az egy tálentumot, nem azt tette, amit a tulajdonos, azaz az Úr akart.  

És hogyha valaki nem tudja, hogy mit kezdjen a javaival, amit természetesen az Úrtól 
kapott, akkor az eltévesztheti és el is veszítheti. Jelen esetben is az történt, hogy az egy 
tálentumot is elvesztette, és nem is fialt meg neki. Fontos ismerni a magnak az erejét. Ez is 
egy kulcs. 

Kicsit szeretnék rávilágítani a gazdasági helyzetre. Én hiszem, hogy a gazdasági helyzettel 
kapcsolatban az Úr újabb kulcsokat szeretne adni a hívık kezébe. 2 Mózes 10:21-23-ban 
olvassuk a kilencedik csapást. Egyiptomra 10 csapást mért az Úr, hogy az İ népét elengedjék 
végre. A kilencedik csapás a sötétség. Olyan sötétség, amit el nem tudsz képzelni. 

És monda az Úr Mózesnek: Nyújtsd ki a te kezedet az ég felé, hogy legyen sötétség 
Egyiptom földjén és pedig tapintható sötétség. És kinyújtá Mózes az ı kezét az ég felé, és 
sőrő sötétség lett egész Egyiptom földjén három napig. Nem látták egymást, és senki sem 
kelt fel az ı helyébıl három napig: de Izrael minden fiának világosság volt az ı 
lakhelyében. 

Ennek a végét ragadd meg! Lehet bármilyen sötétség, Isten népénél világosság van, mert 
az Ige a világosság. És az Ige nálunk van. Azt mondta tegnap elöljárónk, hogy ahol 
megfordulnak ık, illetve megfordulnak az újjászületett keresztények – pl. valaki elmegy 
nyaralni egy panzióba –, utána tömegével jönnek oda a vendégek az étteremben.  

Jönnek a világosságra. Így is lehet áldássá lenni a világ számára. Tehát sőrő sötétség volt, 
de az Övéinél világosság volt. A Zsoltár 112:4-ben ugyanezt mondja az Ige, hogy Isten fiainál 
világosság van.  

Most ezt a sötétséget vonatkoztasd a szárazságra, és annak a hatására, ami az árakban is 
valószínőleg meg fog nyilvánulni. Nézd meg az érem másik oldalát, a Filippi 4:19-et, hogy 
„Isten betölti minden szükségünket dicsıségesen a Jézus Krisztusban!” 

Nincs odaírva, hogy csak akkor, ha esik az esı. Akkor is, ha szárazság van! Tehát ez a 
sötétség–világosság példát vonatkoztasd a mai idıkre, hogy a keresztényeknél, az újjászületett 
szenteknél, ott minden tekintetben világosságnak kell lenni.  

Tekintsünk egy pillanatra Izsákra, az 1 Mózes 26:1-es vers úgy kezdıdik: Lın pedig 
éhség az országban… Éhség akkor szokott lenni, hogyha nagy szárazság van, vagy 
sáskajárás, és letarolnak mindent a vadállatok. 26:2-es versben azt mondja: ne menj sehová: 
Lakjál azon a földön, melyet mondok tenéked… 

Ábrahámhoz hasonló utasítást kapott, csak az volt a különbség, hogy neki el kellett menni, 
arra a helyre, amit Isten mutatott, neki pedig azt mondta: maradj ott. Ez a te helyed. Ez a te jó 
helyed. Itt tudsz áldott lenni. Hallelúja!  

A harmadik vers mit mond? Megerısíti az elızıt, hogy tartózkodjál azon a földön, 
amelyiken vagy. Tartózkodjál ezen a földön… Negyedik vers úgy kezdıdik: és 
megsokasítom a te magodat… És menjünk el a tizenkettesre: 
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26:12 És vete Izsák azon a földön, és lett néki abban az esztendıben száz annyira, 
mert megáldá ıt az Úr. 

Nemrég olvastuk fel, hogy Isten áldása az gazdagít! Na most képzeld el, hogy amikor fel 
van szántva egy ilyen száraz föld, és csupa rögökbıl áll... Még ha ısszel fel is szántja, 
tavaszra kiszárad, mert tavasszal nincs esı, de bele kéne vetni a magot. Csupa hant.  

Mit csinált Izsák? A szárazság ellenére, nem a láthatókra nézett. Hanem mondja, hogy 
vetett azon a földön. És mennyi lett neki? Százannyi, dicsıség Istennek! A szárazság ellenére. 
Úgyhogy ne ess kétségbe a szárazságtól. Menjünk tovább.  

Számítottam rá, hogy lesz még idınk a SZENT VÉR szerepérıl szólni. És hiszem, hogy 
az Úr egy mélyebb kijelentést hoz Krisztus Testéhez. Itt nézzük meg a tizedik csapást, ami 
arról szól, hogy minden elsıszülött meghalt. Legyen az állat, ember, minden elsıszülött.  

2 Mózes 12:7 És vegyenek a vérbıl, és azokban a házakban, ahol azt megeszik, 
hintsenek a két ajtófélre és a szemöldökfára. 

A pászka ünnepét elrendelte az Úr, és amikor a bárányt erre az ünnepre leölték, annak a 
vérébıl történt az ajtónak a meghintése. 

12:13 És a vér jelül lesz néktek a házakon, amelyekben ti lesztek, s meglátom a vért, 
és elmegyek mellettetek, és nem lesz rajtatok a csapás veszedelemre, mikor megverem 
Egyiptom földjét. 

Ez a vér oltalma. S ne felejtsétek el, hogy akkor a bégetı bárány vére volt, ma pedig a 
Szent Bárány Vérét tudjuk használni. 

12:23 Mikor általmegy az Úr, hogy megverje az egyiptombelieket és meglátja a vért 
a szemöldökfán és a két ajtófélen, elmegy az Úr az ajtó mellett és nem engedi, hogy a 
pusztító bemenjen öldökölni, a ti házaitokba. 

Hogyha az ember nem körültekintıen olvassa ezeket az Igéket, úgy tőnhet, mintha Isten 
tenné ezt az öldöklést. Van olyan igemód a héberben, ami a magyarban nincs, ezért nem lehet 
pontosan lefordítani, ahogy az az eredetiben van.  

De a 23-as vers vége egyértelmő. Az Úr nem engedi, hogy a pusztító bemenjen, és a 
pusztító nem Isten. A János 10:10-ben tudjuk, ki a pusztító. Az, aki lop, öl és füstös az illata. 
Ez a tizedik csapás.  

Ugyanezt megtaláljuk a Zsidó 11:28-ban is. Azt is nézzük meg, utána felpörgetjük az 
eseményeket. Sok esetben az újszövetség visszatekint az ószövetségre. Itt is ez van:  

Hit által rendelte el a pászkát és a vérrel való meghintést, hogy a pusztító ne illesse az 
ı elsıszülötteiket. Ámen. 

Összefoglalom rövidebben, s a következıt tesszük. Akinek van internet hozzáférése, 
annak a tanítással együtt elküldjük a vérrel kapcsolatos Igéket, amiket kigyőjtöttem. Akinek 
nincs internet kapcsolata, azoknak gyorsan kiosztom ezeket a leírt Igéket. Gondolkodásra, 
elmélkedésre vannak ezek az Igék, hogy kijelentések jöjjenek Krisztus Testéhez. 

A Szent Vér oltalmának igen erıs szerepe van az utolsó idıkben, hogy az İ népe, az İ 
szentjei megfelelı védelmet vehessenek. A Szent Vér oltalmát, amerre mégy, áraszd ki. Ha 
útnak indulok, akkor az utamra árasztom ki. Ha jövök az alkalomra, akkor az alkalomra is 
kiárasztom.  

Kiárasztom a szılınkre, hogy a seregélyek ne dézsmálják meg a szılıt. Kiállítom az 
angyalokat ırzésre. Ha a pásztornak a négy kardost lefogta a négy angyal, akkor mennyibe 
kerül, hogy a szılıbe is kiáll egy-két angyal, és a seregélyeket elriassza. Csak hit kérdése. 
Hallelúja! 

 
A tanítás mellékletét képezi a következı igesor: 
 

IGÉK ELMÉLKEDÉSRE – A SZENT VÉRREL KAPCSOLATBAN 
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2Móz. 12,7+13+23 és Zsid. 11,28 – vér védelme – pusztító elmegy 
1Móz. 4,10 – igaz Ábel vére ítéletért kiált 
Zsid. 12,22-24 – Járuljunk: Istenhez + Jézushoz + meghintés véréhez 
1Pét. 1,2 – Gyakoroljuk  a vérrel való meghintést (ima, megvallás) 
1Pét. 1,19 – Jézus drága árat fizetett a megváltásunkért  
Mát. 26,28 – Úrvacsorában a bor – a szent vért jelképezi 
Csel. 20,28 – Jézus az Egyházat a saját vérével szerezte 
Róm. 3,25 – Jézus az elrendelt engesztelı Bárány – vér: bőneltörlés + megigazulás 
Róm. 5,9 – Szent vér által – igazzá tétettünk, ártatlannak  nyilváníttattunk 
1Kor. 10,16 – Úrvacs: vér = hálaadás pohara / kenyér = Krisztus Testével való közösség 
1Kor. 11,25 – Vér által született a végrendelet (Újszövetség) 
Ef. 1,7 – vér = váltságdíj (óvadék, közmunka) + bőnök elengedése 
Ef. 2,13 és Kol. 1,14 – vér által – visszaállt a közösség az Atyával 
Kol. 1,20 – vár által – teljes engesztelés, békességet szerzett 
Zsid. 9,6-7 és 10,4 – ÓSZ évente engesztelı áldozat – bőn elfedésére 
Zsid. 9,12-14 – Krisztus a vérét – Szentélybe vitte – örök váltságok szerzett vele 
Zsid. 10,19 – Jézus vére által – léphetünk a Szentélybe 
Zsid. 10,29 – Súlyos büntetés: Jézus és vérének taposása + Szellem bántása, sértése, gyalázása 
Zsid. 13,12 – Krisztus vére megszentel 
Zsid. 13,20 – Örök szövetség vére – kihozta Jézust a halálból 
1Ján. 1,7 – vér – tisztának (igaznak) nyilvánít [az 1János 1. fejezete a zsidókhoz szól] 
1Ján. 5,6-8 – Három bizonyságtevı: Mennyben>Atya-Ige-Szellem / Földön>Szellem+víz+vér 
Jel. 1,5 – vér elmosta a bőnt az életünkbıl 
 

 
A függıleges vonallal jelzett igeversek más fordításokból származnak. 


