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VÉRSZÖVETSÉG – 5. Az ábrahámi szövetség
Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege

Ságvár, 2014. február 17.

Köszönjük Atyám,  hogy a Szent Szellemed munkálkodik a testekben. Helyreállítást  és
szent  egészséget  szólítunk  elő.  Nem tűrjük  el  a  szentek  életében  és  a  testében  a  hamis
tüneteket. Ellene megyünk és visszautasítjuk ezeket a Jézus nevében. 

A szent vérrel hintjük meg a gyülekezet minden tagját, otthonát, szeretteit, családjait, hogy
az ellenség ne tudjon bemenni hozzájuk. Ne tudjon rabolni és pusztítani. Köszönjük Atyám,
hogy az Ábrahámi áldások nekünk adattak. Megragadjuk ezeket, és birtokba vesszük a Jézus
nevében. 

Köszönjük a háromszoros megváltást, amelynek része a szent gyógyulás és a bővelkedés.
Köszönjük  a  mennyei  állampolgárságot,  az  örök  életet.  Köszönjük  Atyám,  hogy  a  Te
családodhoz tartozhatunk. Minden dicsőséget neked adunk. 

Köszönjük a növekedést létszámban, szellemben. Hálát adunk a Te Igédért, amit elküldtél
hozzánk, mi pedig kiaknázzuk, kitermeljük a hitet az Igéből, a Jézus nevében. Tied minden
dicsőség Uram, mindörökkön örökké. Ámen.

Köszöntsd a szomszédodat  és bátorítsd arra,  hogy járj  Ábrahám áldásaiban.  Hallelúja!
Dicsőség  Istennek,  újra  hétfő  van.  Nagyon  sok  gyógyító  kenet  indult  el  a  testekben.
Köszönjük az Úr munkálkodását. Szeretettel köszöntünk benneteket. Köszönjük a támogató
imáitokat. 

Folytatjuk  a  Vérszövetség  tanítás-sorozatunkat  az  5.  résszel.  A  mai  tanítás  címe:  Az
ábrahámi szövetség

Eddig  megvizsgáltuk  az  alapokat.  Egyrészt  a  történelmi  alapokat,  másrészt  a
szerződéskötés módját.  Voltak benne véres jelenetek is, de ez hozzátartozik.  Az ábrahámi
szövetséget fogjuk ma megtekinteni. 

Van egy nagyon érdekes dolog, hogy mielőtt Isten szövetségre lépett volna Ábrahámmal,
néhány meglepő dolog történt. A szövetség megvágása előtt Ábrámot és Szárait felemelte a
királyi családba. Ugyanis történt egy névváltoztatás. 

Mert eredetileg Ábrám volt a neve, amiből született az Ábrahám név, ami azt jelenti, hogy
sok nép atyja.  Illetve  jelenti  azt  is,  hogy Isten  fejedelme.  Képzeljétek  el,  ahogy egymást
szólítgatták! 

Ábrahám azt mondta Sárának, hogy sok nép anyja, Sára azt mondta Ábrahámnak, hogy
sok nép atyja. Mit csináltak gyakorlatilag? Elvetették a jó magot. Azt a jó magot, amit Isten
megígért, hogy nagy néppé teszi őt és a családját. 

1Mózes 17,5.
5.  És  ne  neveztessék  ezután  a  te  neved  Ábrámnak,  hanem  legyen  a  te  neved

Ábrahám, mert népek sokaságának atyjává tettelek téged. Ámen.
Figyeljétek  meg,  hogy  múlt  időben  szól.  Lehet  róla  olvasni  valahol  a  történelmi

könyvekben,  iratokban.  Egyszer  Napóleont  megmentette  az  egyik  katonája,  akit  magához
hivatott és rögtön azt mondta, hogy: Tábornokom, köszönöm szépen, hogy megmentetted az
életemet. 

Tehát azonnal fölemelte, kinevezte. Pedig előtte egy másodperccel még közlegény volt. A
15-ös  versben  Szárai  nevét  változtatta  meg  Isten  Sárára,  ami  azt  jelenti,  hogy  Isten
fejedelemasszonya, illetve sok nép anyja. 

1Mózes 17.15. És monda Isten Ábrahámnak: Szárainak, a te feleségednek nevét ne
nevezd Szárainak, mert Sára az ő neve. Ámen.

Az ábrahámi szövetség egy nagyon lényeges momentum, ugyanis a zsidó vallásnak az
alapja, ezen túlmenőleg pedig a kereszténységnek. Az ábrahámi szövetség a legcsodálatosabb
létező dokumentum, ami írásban rögzítve van. Előtte is, utána is voltak szövetségek, de ez a
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legkimagaslóbb.  Tudjuk,  hogy  a  vérszövetség  egy  felbonthatatlan  kötelék.  A  szövetség
pecsétje a körülmetélés.  A szövetség két fél között jött létre;  Isten,  illetve Ábrahám és az
utódai között. Nemcsak kimondottan Ábrahám családja, hanem Ábrahám leszármazottjai is
beletartoztak ebbe. 

1Mózes 17,1-4.
1.  Mikor Ábrám kilencvenkilenc esztendős  volt,  megjelenék az Úr Ábrámnak,  és

monda  néki:  Én  a  Mindenható  Isten  vagyok,  El  Shaddai,  járj  énelőttem,  és  légy
tökéletes.

2.  És  megkötöm  az  én  szövetségemet  közöttem  és  teközötted:  és  felette  igen
megsokasítlak téged.

3. És orcájára borula Ábrám; az Isten pedig szóla őnéki, mondván:
4.  Ami  engem  illet,  ímhol  az  én  szövetségem  teveled,  hogy  népek  sokaságának

atyjává leszel. Ámen.
Tehát  Isten  jött  egy  ígérettel  ahhoz  az  Ábrahámhoz,  aki  kilencvenkilenc  éves,  és

gyermektelen.  Sára  pedig  kilencven  éves  volt.  Megjelent  Ábrahámnak  El  Shaddai,  a
gondoskodó Isten. 

Mivel tanultunk a haszid szóról; megjelent a haszid Isten, a szövetség Istene és tett egy
ígéretet  Ábrahámnak,  hogy  nagy  nemzetté  teszlek  téged.  Isten  ígéretét  Ábrahám teljesen
elhitte. Azaz, teljes bizodalma volt Isten haszidjában, a szövetségében. 

1Mózes 15,5-6.
5.  És kivitte  őt,  és monda: Tekints fel  az égre,  és számláld meg a csillagokat,  ha

azokat megszámlálhatod; és monda néki: Így lészen a te magod. 
6. És hitt az Úrnak, és tulajdoníttaték az őnéki megigazulásul. Ámen.
Ha van egy tered, próbáld meg valami képhez kötni. Nagyon fontos a képzelőerő. Pesten

is volt erről szó és a kis újságunk egy korábbi számában szintén találhattok a képzelőerőről
egy tanítást. 

Isten tudta, hogy szüksége van Ábrahámnak egy képre, hogy tudja mihez kötni, hogy nagy
nemzetté teszi őt. Ezért  kivitte a csillagos ég alá, és azt mondta,  hogy tekints fel  az égre.
Ennyi lesz a te utódod. Azaz, megszámlálhatatlan. 

Azt mondta Isten Ábrahámnak, hogy mivel elhitted a szavam, jogod van szövetségre lépni
velem. Te hidd, én véghezviszem. Gyakorlatilag, ha te hiszed, hogy Jézus feltámadt, akkor
jogod van, hogy a vértestvérem legyél. 

A  héberben  a  hinni  szó  a  következőket  jelenti:  szeretetteljes  bizalom,  teljesen  átadja
magát, (Isten részévé vált), továbbá, igazul jár Isten előtt és feltétel nélkül elkötelezi magát.
Az elme nem képes felfogni, hogy valakiknek, akik kilencven és kilencvenkilenc évesek és
gyermektelenek, annyi utódjuk lesz, mint az égen a csillag. 

Az okos doboz ezt nem tudja befogadni, de a szövetségi kapcsolatban ez az ígéret már
hihető lesz. Mivel a szövetségi kapcsolat arról szól, hogy a másik fél megteszi azt, amiben én
gyenge vagyok. 

Ez alapján mondta Isten Ábrahámnak, hogy vedd ezt a helyettesítő állatot, és öld meg.
Majd metéld körül magad, hogy a két vér összevegyüljön. Ezzel a szövetségkötéssel Isten és
Ábrahám belépett a szövetségbe. Részleteiben a korábbi tanításokban már elemeztük. 

A vérszövetség hitet termel. Én hiszem, hogy ez a számotokra is hasznos, mert kaptam
már mástól  is  visszajelzést,  hogy a hitet  a mélyebb ismeret  birtokában jobban ki tudjátok
árasztani abban, hogy nekünk is van egy szövetséges partnerünk. 

Amikor Isten és Ábrahám megkötötte a szövetséget, létrejött Izrael nemzet; a szövetség
népe. Ha nincs vérszövetség, nem lett volna Izrael nemzet. Ez a vérszövetség a következőket
jelentette: Mindaz, amivel Ábrahám rendelkezik, az az oltárra helyeztetett. 

Emlékeztek rá, hogy a fiát  is feltette  az oltárra.  Ezt a kérdést később még érintjük.  A
szövetség Isten részéről  a következőket  jelenti:  Isten a végsőkig köteles a szövetségeséről
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gondoskodni és megvédelmezni. Isten ilyen tekintetben a bővelkedés Istene. Az El Shaddai
pont ezt takarja. Tudjuk, hogy Istennek több neve van. Közülük az egyik az El Shaddai. 

Isten a haszid Isten, aki megtartja a szövetséget és megemlékezik a szövetségről. Isten a
szülő szerepét is betölti és mindazt, amire a szövetséges félnek, – neked – szükséged van. 

Mi van a szövetség mögött? Isten ígérete és esküje. A korábbi tanításokban is leszögeztük,
hogy a szövetség pecsétje  a  vér,  Ábrahám részéről  pedig  a  körülmetélés.  A körülmetélés
jelezte a zsidó nép helyét a szövetségben. A gyermeken nyolc napos korában elvégezték a
körülmetélést, ami a szövetség örökösévé tette. Belépett a szövetségbe a gyermek is. 

1Mózes 17,13.
13. Körülmetéltetvén körülmetéltessék a házadban született  és a pénzeden vett; és

örökkévaló szövetségül lesz az én szövetségem a ti testeteken. Ámen.
Az ábrahámi szövetséget később Mózes megújította. 
5Mózes 29,1.
1, Ezek annak a szövetségnek igéi, amely felől megparancsolta az Úr Mózesnek, hogy

kösse meg azt Izrael fiaival Moábnak földjén, azon a szövetségen kívül, amelyet kötött
velük a Hóreben. Ámen.

Tehát történt egy szövetség megújítás, Mózes idejében. Amíg Izrael népe megtartotta a
szövetséget,  egy falu  meghódítására  sem volt  képes  a  világ  összes  hadserege,  mert  ők  a
szövetséges nép voltak. A szövetséges Isten pedig az ő oldalukon állt.

Nagyon sok bizonyság van a katonai  győzelmekről  az izraeli  háborúkban.  Hogy Isten
angyalai hogyan segítették át a nehézségeken és hogyan sokasították meg a hadsereget. Az
ellenség sokszor több katonát látott, mint amennyi valójában volt. 

Az angyalok is megjelentek közöttük. Van erről jó pár bizonyság. Gyakorlatilag, amikor
az embernek –  mint szövetséges félnek –, szüksége volt segítségre, akkor Istenhez fordult és
Ő segített. 

Ennek van egy másik oldala  is.  Amikor Isten fordul az emberhez,  akkor az ember is,
amivel rendelkezett és amit az oltárra helyezett a szövetségkötéskor, vagy a szövetségbe való
belépéskor, azt illik az Úr rendelkezésére bocsátani. Ez történt Ábrahám esetében is. 

Amikor Isten Ábrahámhoz fordult azzal a kéréssel, hogy áldozza fel a fiát, akkor Ábrahám
nem vonakodott feláldozni őt. Mert az imént mondtam, hogy mindaz az oltárra helyeztetett,
amije van az embernek. 

Ábrahámnak volt egy fia, aki nagyon sokára született meg. Pontosabban az ígéret után 25
évvel. Tudjátok mi volt az oka annak, hogy Ábrahám vonakodás nélkül kész volt feláldozni a
fiát? Az, hogy  ő a hit szemével már feltámadottan látta őt. 

Ez egyébként Jézus előképe, hiszen Isten tett neki egy ígéretet, hogy sok nép atyjává teszi
őt, Izsákon keresztül. Ha Izsák végérvényesen meghal, akkor az ígéret hogyan teljesedik be?
Annyira hitt Isten ígéretének, hogyha egy rövid időre a fiát el is veszti, hitt abban, hogy Isten
fel fogja támasztani, hogy az ígéret beteljesedjen. Egy csodálatos kijelentés ugye? 

Tudjuk, hogy Ábrahám és Sára gyermekre vágyott. Nagyon sokat jelentett nekik az első
gyermek megszületése. Mégis képes lett volna feláldozni a fiát, ha Isten nem szól közbe az
angyal által. 

Isten ebben a szituációban rátalált  arra az emberre,  aki megtartja a szövetséget.  Talált
magának egy olyan szövetséges partnert, aki nem szegi meg a szövetséget, hanem megtartja
ugyanúgy, ahogy Isten. Nézzük meg, hogy Isten ígéretének mi a garanciája. 

1Mózes 22,16-18.
16.  És  monda:  Én  magamra  esküszöm,  azt  mondja  az  Úr:  mivelhogy  e  dolgot

cselekedted, és nem kedveztél a te fiadnak, a te egyetlenegyednek:
17. Hogy megáldván megáldalak téged, és bőségesen megsokasítom a te magodat,

mint az ég csillagait, és mint a fövényt, mely a tenger partján van, és a te magod örökség
szerint fogja bírni az ő ellenségeinek kapuját.
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18.  És  megáldatnak  a  te  magodban  a  földnek  minden  nemzetségei,  mivelhogy
engedtél az én beszédemnek. Ámen.

Isten  ígéretének  mi  a  garanciája?  Az  Ő  trónja.  Azt  mondta  Isten,  hogy  magamra
esküszöm.  Az  Ő  trónjánál  nincsen  nagyobb  hatalom.  Ő  magára  esküdött  és  ez  a  lehető
legszentebb dolog. 

Izsák feláldozásával Ábrahám bebizonyította, hogy méltó Isten bizalmára. A szövetséget
megtartó  Isten,  megbeszélte  a  tervét  a  szövetséges  partnerével,  Ábrahámmal.  Isten  a
vérszövetségi  kapcsolat  alapján  megengedte  Ábrahámnak,  hogy közbenjárjon  Szodoma és
Gomora bűnös lakóiért. 

Ugyanis a szövetségbe való belépéskor, Ábrahám jogot kapott arra, hogy közvetítsen a
szellemileg halott ember és Isten között. Ábrahám ezzel lerakta a vérszövetségi közbenjárás
alapjait. Ez mindenkorra érvényes. Mi is tanultunk a közbenjárásról és gyakoroljuk is, tehát ez
egy ma is működő jó dolog. 

Izrael  nemzete  nem  jöhetett  volna  létre,  ha  Isten  nem  köt  szövetséget  Ábrahámmal.
Miután  a  szövetség  megköttetett,  Isten  mindig  megemlékezett  róla,  illetve  a  szövetséges
népről. Ez történt akkor is, amikor Izrael népe rabszolgaként élt  Egyiptomban és Istenhez
kiáltottak. 

Ahogy  felkiáltottak,  Isten  megemlékezett  a  szövetségről.  Elküldte  Mózest,  hogy
szabadítsa  ki a rabszolgaságból  Ábrahám vérszövetségi  leszármazottjait.  Itt  már  annyi  idő
eltelt, hogy a leszármazottjairól beszélünk. 

Amint említettem és amint a Bibliában olvasható, a szövetség nemcsak Ábrahámra terjedt
ki, hanem az utódokra is. Isten egyedülálló szabadítást hajtott végre, amikor a választott népét
jelek és csodák kíséretében kihozta Egyiptomból. Egyetlen nemzet sem élt át ilyen hatalmas
szabadítást. 

Amikor a vérszövetségi alapokról beszéltünk, szó volt az áldás és az átok hegyéről, ahol
felolvasták;  egyrészt,  ha valaki megtartja a szövetséget,  akkor milyen áldások szállnak rá,
másrészt, ha valaki megszegi a szövetséget, akkor milyen átok zúdul a nyakába. Most egy
picit beletekintünk. 

Amíg  Izrael  megtartotta  a  szövetséget,  nem volt  közöttük  beteg,  meddő,  csecsemő és
gyermekhalál.  Nem volt olyan, hogy valaki fiatalon meghaljon és sorolhatnám… Elegendő
volt a gyógyító Isten, aki egyben a segítőjük és a védelmezőjük is volt. A csatában lehetetlen
volt Izrael harcosait megölni. Mert ők a szövetségnek a tagjai voltak. 

A pusztában negyven évig a szövetséges Isten gondoskodott az ellátásukról. Élvezték a
szövetséges Isten ellátását, gondoskodását. Miután megszegték a szövetséget, ítéletet hoztak
magukra  és  bekövetkezett  a  babiloni  fogság.  De  Isten  akkor  is  megemlékezett  róluk  a
korábban Ábrahámmal kötött vérszövetség alapján. 

Izrael kinyilatkoztatást  kapott  Istentől,  amit  ma úgy hívunk, hogy Ószövetség. Később
Isten  a  szövetséges  népnek  adta  Jézust,  aki  az  Újszövetség  alapítója.  Nekünk azért  lehet
Újszövetségünk, mert nekik volt egy ábrahámi szövetségük. 

Mi ugyanazokba az áldásokba léptünk be, mint ami nekik volt. Sőt, még nagyobbak is
tartoznak hozzánk, mert az Újszövetség kezese maga az Úr Jézus. Az emberi értelem alig
képes felfogni Isten természetfeletti beavatkozását. 

A szövetség  garantálta  a  szövetséges  nép  fizikai  védelmét  az  ellenséggel  szemben,  a
járványokkal,  a  betegséggel  szemben  és  sorolhatnám tovább.  Nem olvassuk fel  az  Igét  a
2Mózes 15,26 végén, ahol azt mondja Isten: hogy én vagyok az Úr, a te gyógyítód. Isten volt
a szövetségi gyógyítójuk. 

… mert én vagyok Jehova Raffa, az Úr, a te gyógyítód.
A szövetség  arra  kötelezte  Istent,  hogy  csodák  által  kiszabadítsa  a  szövetséges  népét

Egyiptomból. A nép, a pusztaságba került. Azt is tudjuk, hogy miért? Mert nem volt hajlandó
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követni Isten útmutatását,  hogy menjenek és foglalják el a mézzel és tejjel folyó földet,  a
Kánaán földjét. 

De mi történt a pusztában? Ott volt a felhő és a tűzoszlop, ami egyben iránymutatást adott
a számukra, mint egy iránytű. Másrészt viszont a felhő nappal napernyőként működött, hogy
ne perzselje őket a nap. A tűzoszlop pedig éjjel világított és megvolt a fűtésük. 

Tehát egy gondoskodó Isten volt mellettük. Amikor húsra vágytak, jöttek a fürjek, mert
Isten odarendelte őket. Ennek ellenére sokszor elégedetlenkedtek. Pedig teljes ellátásuk volt.

Meg sem kellett dolgozni érte. Csak össze kellett gyűjteni a mannát és a fürjeket, a víz
pedig  kifolyt  a  kősziklából,  ha  Mózes  ráütött.  A szövetség  kötéskor  Isten  kötelezettséget
vállalt, hogy a földjük termékeny lesz, a jószágaik pedig megsokasodnak. 

Istennek több neve van és ide tartozik a Jahve is. Jahve áldást osztó keze volt felettük,
csak ezt nem mindig látták meg. Sokszor még a mai keresztények sem látják kellőképpen.
Izrael volt a legkülönb és a leggazdagabb nép. Jeruzsálem lett a világ leggazdagabb városa.
Bő eső öntözte és burjánzott az élet ennek következtében. 

Minden  tekintetben  bőséges  volt  az  ellátás.  Ahogy  korábban  is  szóltunk  arról;  a
szövetséget megtartó nép olyan erővel rendelkezett, hogy két ember tízezer ellenséget tudott
megfutamítani. Az ide vonatkozó Igét fel is olvastuk az előző alkalommal. 

Szövetség nélkül egy ember ezret futamít meg, így írja a Biblia. Két ember tízezret, tehát
hatványozottan erősebbek a szövetségben. Dávid idejében a szövetség igazsága élő erővé lett
a nemzetben. A vérszövetségi harcosok egyenként nyolcszáz embert semmisítettek meg az
ellenség közül. 

Megtalálható  a  Bibliában.  Ez  kézi  erővel,  karddal,  és  egyéb  kézifegyverekkel  történt.
Olyan erősek voltak, hogy fegyver nélkül, szabad kézzel szakították szét az oroszlánt. Dávid
idejéről beszélünk. Tudnunk kell, hogy Dávid szövetségi ember volt. A Zsoltárokat nem a
virágos, illatos réten írta, hanem a csatamezőn. 

Az Istennel való haszidjáról énekelt. Egy verset megnézünk. Azt mondja az Ige, hogy a
jóság és a haszid követnek engem. Nem is akárhogyan. Forrónyomon követnek. Tudjátok, van
olyan, hogy forrónyomon történő nyomozás. Azonnal mennek az elkövető után.

Zsoltár 23,6.
6.  Bizony,  jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, s  az Úr

házában lakozom hosszú ideig. Ámen.
Ez a követés azt jelenti,  hogy a sarkadban van és el nem marad tőled Isten jósága és

haszidja, azaz az Ő szövetséges hozzáállása. Itt az áll az Igében, hogy jósága és kegyelme...
Ez a kegyelem szó a héberben a  heszed. A múltkor beszéltünk arról, hogy a haszidnak egy
rokonszava a heszed. 

Ha valaki  utána  akar  nézni,  akkor  ez  a  2617-es  Strong  szó  a  héberben. A Bibliában
összesen 241 esetben fordul elő és ebből 127 a Zsoltárokban található. Ez majdnem a fele az
előfordulások számának. 

Dávid tudatában volt a szövetségnek. Kérte a szövetséget. Megénekelte a zsoltárokban az
Istennel  való haszidot.  Ez érdekes dolog. Ha a zsoltárokat  olvassátok és a kegyelem szót
látjátok,  ez  sok  esetben  a  haszidot  jelenti.  Azaz  egy  szövetségi  tudat,  egy  szövetségi
hozzáállás. 

Nem vagy egyedül. Van egy szövetségi partnered. Dávid idejében nagy fizikai erejük és
bátorságuk volt a katonáknak. Isten oltalmazta őket. A világ leghatalmasabb harcosai voltak.
Izrael Isten különleges népe. Szívének a kincsei. A Biblia azt mondja, hogy aki áldja Izraelt,
az áldott lészen. Ez fordítva is működik. 

Miután a nép vétett a szövetség ellen, Jeruzsálem városára pusztulás jött és bekövetkezett
a babiloni fogság. Az ég színe sárgaréz lett, mert fújt a szél, kiszáradt a talaj, vitte a homokot.
Néha itt is sárga lesz az autó, amikor a sivatagi homokot hozza. 
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A  föld  kiszáradt,  fújt  a  szél,  betegség  és  az  ellenség  kínozta  a  népet.  A  világ
leghatalmasabb városa egy romhalmaz lett. A templom teljesen elpusztult, mert megszegték a
szövetséget. 

Elgondolkodtatásra érdemes az, hogy a zsidók miért gazdagok? Nem régen szó volt erről
a pesti tanításban. Egyrészt van Istenük, másrészt követik Őt, engedelmesek Neki. Ez ismét a
szövetségi tudatra és a szövetségben járásra mutat.  Látjuk-e,  hogy mi jót  hoz a szövetség
megtartása, az Istennek való engedelmesség? Áldásokat hoz. 

Ne  felejtsétek  el,  hogyha  bármilyen  kis  szorongattatás  érne  benneteket,  nektek  is
ugyanúgy van szövetséges partneretek, akihez fel lehet kiáltani, hivatkozni a szövetségre és
jön a segítség. 

Abban az imában, amit kiküldtem nektek, a vége felé olvashatjátok; hogy Atyám, a veled
való szövetség alapján… és jön egy felsorolás. Hallelúja! Hiszem, hogy a mai tanítás is az
épüléseteket  szolgálta.  Volt  mit  elvenni  belőle  és  lesz  mit  megélni,  kamatoztatni  és
működtetni. 

Folytatni fogjuk ezt a tanítást,  még van belőle néhány rész. Minél jobban megértjük a
szövetségi helyzetünket, annál jobban tudjuk gyakorolni a hatalmunkat. Annál jobban meg
tudjuk ragadni az áldásokat. 

Az előző vasárnap Pesten egy gyönyörű példázat hangzott el. Ha valami kívánság van a
szíveden, akkor imádkozol érte, s ahogy a pecás a pecabotot bedobja a vízbe, te is bedobod a
pecabotot a szellemi világba. Mivel Isten az ima pillanatában megválaszolja az imádat, ezért
abban a tudatban kell lenni, hogy a szellemi világban megfogant az a bizonyos dolog. 

A pecabotod bedobod a szellemi világba, a horogra ráakad és elkezded az orsót tekerni.
Lehet,  hogy  fárasztani  kell,  mint  a  nagy  halat  és  az  is  időbe  telik,  míg  sikerül  a  partra
vonszolni. De a lényeg az, hogy nem úgy hozzák tálcán a kívánt dolgot, hanem neked kell érte
tenni valamit. Neked kell érte menni és megragadni. 

Ez a horgászbotos példázat nagyon jó, majdnem jobb, mint a vasúti csavarkapocs. Az is
szemléltető, mert egyszer ráakasztják és nem szakad szét, és az megvan. Az a kapcsolat stabil.

Ez a  horgászos példázat  azért  nagyszerű,  mert  úgy hat az ember képzelőerejére,  hogy
jobban tud munkálkodni. Ez által könnyebben be tudja magához vonzani, felorsózni a kívánt
dolgot. Hallelúja! 

Köszönjük Isten gyógyító erejét, jelenlétét. Az Ő térerejében vagyunk most és hamarosan
a kezünket tesszük rátok, ahogy Jézus is tette a gyógyító szolgálata során. 

A gyógyító  kenet jelen pillanatban a lábszárban igen erős. A hit kezével nyúljatok ki,
vegyétek  el  és  mint  korábban  említettem,  gyógyító  kenet  folyik  a  szívben,  a  lábfejben,
izmokban, ízületekben, deréktájékon, forgókban, karban, a Jézus nevében. A hit kezed legyen
a horgászbot és a horog, és kinyúlsz, a horog beleakad és magadhoz húzod. A Jézus nevében.

Járjatok az ábrahámi áldásokban, mert azok nektek adattak, hozzátok tartozik jog szerint.
Terjeszd ki ezt a családod minden tagjára. Vegyétek birtokba és használjátok, működtessétek,
mert a tiétek. Ragadd meg és vonzzad be hittel, a Jézus nevében. 

Töltsétek be az elhívásotokat, járjatok egységben és szeretetben Jézus nevében. Tökéletes
működést  szólunk  a  testek  felett,  szent  egészséget  árasztunk  ki.  Köszönjük  Atyám  a  Te
helyreállító kegyelmed a gyermekeid felett, a Jézus Krisztus szent nevében. Ámen. 

Köszönjük Úr Jézus a bevégzett  munkát.  Minden dicsőség a Tiéd Uram, mindörökkön
örökké. Ámen.

Egy kis összefoglaló a pesti tanításból:
A hit mértékének a 2. része hangzott el. Úgy tűnik, hogy a megvallás szükségességét bele

kell sulykolni a hívőkbe, mert nem értik, hogy miért  olyan fontos. Megértést kell  venni a
megvallás fontosságáról, szükségességéről. Ez úgy hangzott el ott, hogy miért zárod be az
ajtót? Miért zárod le a biciklit a bolt előtt? Miért zárod be az autót a parkolóban? 
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Mert  meg akarod védeni.  Ha szeretnéd magad megvédeni  különböző dolgoktól,  akkor
vedd elő az Igét és valld meg rendszeresen, folyamatosan bizonyos helyzetekre, amire éppen
szükséged van. Két fő téma; a gyógyulás, és az anyagiak. 

Az Ige működik, csak el ne hagyd. A gyülekezetbe járás azért fontos, mert ott kapja meg a
hívő a szellemi táplálást. Isten így rendelte. Nem mindenki gondolja így, de mindenkinek van
szabad akarata, eldöntheti. 

Egy biztos, hogy a TV műsor nem fog táplálni szellemi értelemben. Az átlag műsorban
kevés a szellemi eledel. Hit által tudjuk elmozdítani, eldózerolni a problémákat. Amikor az
Igét  megvalljuk  egy  bizonyos  helyzetre,  akkor  gyakorlatilag  Istent  emlékeztetjük  az  Ő
ígéretére. 

Isten  mondja  is  a  Bibliában,  hogy:  no,  jer  és  pereljünk  együtt,  emlékeztess  engem
dolgokra. Miután az Atyától kérünk valamit Jézus nevében, el kell hinnünk, hogy Ő az Igén
megcselekszi azt. A Szent Szellem a mi segítőnk. Ő jön, a segítségünkre siet és nem egyedül,
hanem velünk együtt  fogja meg a nagy hegynek az egyik sarkát,  és ketten együtt  tesszük
arrébb. 

Tehát nekünk is részünk van a dologban. Az adakozás egy nagyon érdekes szemszögből
lett megvilágítva. Ha a szívemre helyezi az Úr, hogy valakinek adjak, akkor gyakorlatilag azt
jelenti,  hogy az illetőnek a  hite  élő.  De azt  is  jelenti,  hogy más  nem hallotta  meg az Úr
hangját, hogy neki segítségre van szüksége. 

A gyarapodás egyszerű, csak be kell vonni Istent a pénzügyeinkbe, hogy Ő irányítson és
meg  kell  engednünk,  hogy  mi  áldáscsatornává  válhassunk.  Az  önzés  nem  a  szeretet
jellemzője; hogy csak nekem, csak nekem. 

A keresztények  Úrrá  tették  Jézust  az  életük  felett.  Ha Úrrá  tették  az  életük  felett,  és
minden ügyük és helyzetük felett, akkor meg kellene engedni az Úrnak, hogy szóljon és meg
kellene hallani azt. Mert Ő a legjobbat akarja. A szeretetben járás fontosságáról már sokat
hallottatok.  E-mellett  meg kell  adni a tiszteletet  azoknak, akik felettünk vannak, akik egy
szinten vannak velünk és akik úgymond alattunk vannak. 

Ezt egy pásztor így tanítja, így gyakorolja, és valóban nemcsak az elöljáróinknak jár meg
a tisztelet, hanem Isten minden teremtményének. Ha valaki nem tiszteli azt, aki vele szemben
áll, akkor hogyan fogja megtisztelni Istent? Mert Isten képmása az egyik és a másik ember,
meg a harmadik is. 

Az Ige az élet. Általa tudjuk szellemi síkon megkülönböztetni, hogy mi a helyes, és mi a
helytelen. Az Ige egy vízválasztó eszköz a kezünkben. Az Ige tükrében meglátjuk mi van egy-
vonalban Isten beszédével és mi az, ami nem odavaló. 

Az ima lépései még egyszer: horgászként bedobni a botot, a horgot, ez gyakorlatilag a
hitünk és ez által magunkhoz húzzuk a kívánt dolgot. Amit kérsz imában, azt nem hozza oda
senki,  hanem  mi  megyünk  érte.  Megragadjuk  és  a  nevünkre  vesszük,  azaz  kiállítjuk  a
tulajdoni lapot, hogy az a miénk. Utána jön valóságba, ami a legutolsó lépés. 

Miután  az  ellenséget  megkötötted,  higgyél  abban,  hogy  az  angyalok  az  utadból
kiszaggatják  a  füstös  képű  munkatársait.  Nem  lehet  elátkozni  azt,  amit  vagy  akit  Isten
megáldott. Többek között Izraelt, Jézust, a Gyülekezeti testet és annak tagjait, az újjászületett
keresztényeket. 

Ne félj az átoktól! A mi örökségünk az ábrahámi áldások. A mai tanításban el is hangzott.
Nekünk a törvényekhez és az átkokhoz semmi közünk. Ámen! Hallelúja! Milyen jó, hogy
egyet értünk. A felnövekedéshez elsősorban egy nyitott szív kell és meg kell hallani a Szent
Szellem hangját és a saját szellemünk hangját. 

Ez két különböző dolog. Mivel a zsidók meghallják az Úr hangját és követik, ezért róluk
az hírlik, hogy gazdagok. Isten választott népe. Isten még az Ábrahámi időkben megáldotta
őket és az áldások rajtuk vannak. Mi pedig becsatlakoztunk ebbe, az Úr Jézus által. Hallelúja!
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Egy  dolog  kimaradt  a  múlt  héten.  Van  egy  szólás.  Nem  tudom,  hogy  ti  mennyire
ismeritek?  Bizonyos  helyeken,  az  intim  testrészre  azt  mondják,  hogy  a  „csúnyája.”
Előfordult? Igen? Na, most ez teljesen ellentétes az igei vonallal, s el kell mondanom, hogy
miért. 

Azért, mert az ember, akit Isten teremtett, aki Isten teremtménye, az Neki tetsző, jó és
helyénvaló és szép. Isten adott egy parancsot, hogy sokasodjatok és szaporodjatok, töltsétek
be a földet. Ez a legelső parancsolatok közé tartozik. 

1Mózes 1,31.
31. És látá Isten, hogy minden, amit teremtett, ímé igen jó. És lett este és lett reggel:

hatodik nap.
Amit  Isten  teremtett,  az  jó.  Isten  nem  teremt  hiábavalót,  nem  teremt  fölöslegeset,

haszontalan dolgot. És van egy vers az 
1Korinthus 12,21-24.
21. Nem mondhatja pedig a szem a kéznek: Nincs rád szükségem; vagy viszont a fej

a lábaknak: Nem kelletek nékem.
22. Sőt, sokkal inkább, amelyek a test legerőtlenebb tagjainak látszanak, azok igen

szükségesek:
23.  És  amelyeket  a  test  kevésbé  tisztelt  tagjainak  tartunk,  azoknak  nagyobb

tisztességet  tulajdonítunk;  és  amelyek  éktelenek  bennünk,  azok  nagyobb ékességben
részesülnek;

24. Amelyek pedig ékesek bennünk, azoknak nincs erre szükségük. Isten azonban
úgy szerkeszté egybe a testet, hogy az alábbvalónak nagyobb tisztességet adott.

Tehát  nincs  megvetett  testrész  és  az  Isten  által  teremtett  testnek  tisztesség  jár.  Ha  a
gyermekáldás helyes –  márpedig ez az első parancsolat –, akkor az abban résztvevő szervek
ugyanolyan helyesek. Ez a probléma általában akkor jelentkezik, amikor az időskori ápolásra
kerül sor. 

Az idősek másképp nevelkedtek és van, aki túlzottan szégyenlős. De amikor eljut valaki
olyan periódusba, hogy egy vagy két segítséget kell igénybe venni a fürdetésnél, vagy más
dolgokban, akkor nem lenne szabad úgy tekinteni  a testre,  hogy annak van egy bizonyos
csúnya része, egy csúnyája. Mert Isten mindent szépnek, és jónak teremtett. 

Természetesen intim területek ezek, ami azt jelenti, hogy nem mutogatjuk fűnek-fának az
utcának, de családon belül bizonyos élethelyzeteket meg kell oldani. Most gondoljunk csak a
tisztálkodásra. Valamikor elérkezik egy olyan kor, hogy segítség kell hozzá. 

Nem volna  szabad e  miatt  egy mélységes  bűntudatba  burkolózni,  hogy most  akkor  a
családom többi  tagja  segít.  Családon belül  nem lenne szabad,  hogy ilyen  nagy problémát
okozzon. 

Az Úr előhozta,  hogy beszéljek arról,  hogy a testünknek nincsen szégyellnivaló része.
Persze  a  világ  felé  nem mutogatjuk  azokat  a  részeket,  amiket  nem illendő,  de  otthon  a
családban, ha erre szükség van, a segítő lépéseket meg kell tenni és a szégyent félre kell tenni.

Köszönjük,  hogy  itt  voltatok,  köszönjük  a  figyelmeteket.  Jövő  héten  találkozunk.
Következik a záró dicséretünk. Hallelúja! Vonzzad magadhoz az áldásokat! 

*A barna színnel jelzett részek más fordításból származnak.
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