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VÉRSZÖVETSÉG – 6. A szövetségi hűség
Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege
Ságvár, 2014. 02.24.

Köszönjük Atyám az Úr Jézus Krisztust. A Krisztusban kapott teljes körű megváltásunkat,
szabadulásunkat. Hálát adunk Úr Jézus a kiontott drága szent véredért. A szent vérrel hintjük
meg az életeteket, az otthonotokat, a munkátokat és mindazt, amire a kezeteket teszitek, hogy
az ellenség ne tudjon beférkőzni arra a helyre. Ott csak szeretet, békesség és Isten dicsősége
lehet.
Rendeletet hozunk; hogy szent egészségben járjatok. A náthát kiszáradtnak, a légúti
tüneteket tengerbe vetettnek nevezzük Jézus nevében. Egyetlen ellenünk készült fegyver sem
lesz jószerencsés a Jézus Krisztus szent nevében, ahogy meg van írva.
Köszönjük drága Szent Szellem a folyamatosan áradó kenetet, a megőrző és a helyreállító
őrjáratodat a testünk határain. Így a testünket naponta megújulónak nevezzük az Úr Jézus
Krisztus szent nevében. Köszönjük Szent Szellem a gyógyulásokat, az ajándékokat, amiket
elkészítettél a szentek számára.
Dicsérünk, és magasztalunk Téged. Köszönjük Uram a Te jelenlétedet. Köszönjük a
békességedet és a szerető ölelésedet, az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Ámen.
Köszöntsd a szomszédodat azzal az üzenettel, hogy; légy hűséges. Szeretettel köszöntünk
benneteket. Egy erőteljes pásztorkonferencián vettünk részt szombaton. Rögtön az első
bevezető imában ott volt egy nagyon lényeges üzenet, hogy az újakat szólítjuk a szolgálatba.
Először azoknak volt felkenetésük, akiknek már konkrétan meg van a szolgálati helyük,
utána pedig azok lettek előre szólítva, akik szívén ott ég valami és a pásztoraik elhozták őket
erre az alkalomra.
Évinek szolgálati elhívása van, ezt mindkettőnknek megjelentette az Úr. Annyian voltak a
második sorban, hogy nem fértek el. Szinte minden tanításban mindenütt benne van egy-két
mondat, vagy félmondat erejéig, hogy az Úr használni akar.
Az utolsó időkben vagyunk és szükség van a munkára. De aztán az Úr megmutatott egy
olyan Igét, ami szerint az Úrnál soha nincs késő. Nagyon érdekes, ami megragadott. A Jesse
anyagát már ismeritek. Nem tudom pontosan, hogy mikor járt fent az Úrnál. 1994. év volt az
utolsó smita év, a jubileumi év.
Elhangzott a múlt vasárnapi tanításban, hogy ha visszamenőleg tekintjük az időket, akkor
háromszor 7 évnél soha nem volt több hosszabbítás. Az 21év ugye? 1994+21= 2015. A zsidók
számításai és a naptára szerint is, a szeptemberi újévük, illetve a sátoros ünnepük alkalmával
kötik össze. Azért ennyire pontosan senki sem fogja ezt megmondani, és nem is szükséges.
Jesse Duplantisra szeretnék visszatérni. Jesse fent járt a mennyben. Azt mondta neki az
Úr, hogy mondd meg az enyéimnek, hogy jövök. Akkor még a gyülekezet nem volt kész az
elragadtatásra. Képzeljétek el, én is 1996-ban születtem újjá. Ti meg utána. Hányan itt
maradtunk volna még? Hányan bajba kerültünk volna még?
Viszont most egy neves szolgáló elragadtatott a mennybe és azt mondta neki az Úr, hogy
azért vagy itt, hogy halld az Atya és a Fiú beszélgetését, ami úgy hangzott, hogy; menj a
menyasszonyért. A kettő között különbség van. A Jesse-féle üzenet arról szól, hogy: Jövök! A
mostani pedig, hogy: Menj a menyasszonyért! Röviden csak ennyit akartam mondani.
A vérszövetség sorozatból következik a 6. rész. A mai tanítás címe: A szövetségi hűség.
Ezt egy bibliai történeten keresztül vizsgáljuk meg, hogy hogyan illik hűségesnek lenni a
vérszövetséghez. Hogyan illik haszidot mutatni a szövetséges társ felé. Bevezetésképpen
elmondom, hogy Saul király Izrael első királya, akinek az egyik fia Jonatán. Jonatán fia
Méfibóset. Lássátok a családfát. Saul király, Jonatán és az unokája, Méfibóset, aki mindkét
lábára sánta. Csak feltételezhető, hogy a harcok idejében, amikor a dadus menekítette ezt a
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gyermeket, eleshetett és valószínűleg gerincsérülést szenvedett. E-miatt mind a két lábára
sánta lett.
1Sámuel 18,1.
1. Miután pedig elvégezte a Saullal való beszélgetést, a Jonatán lelke egybeforrt
Dávid lelkével, és Jonatán úgy szerette őt, mint a saját életét. Ámen.
Ez a vers Dávid és Jonatán szoros baráti kötelékéről ír. Az ő lelkük összeforrt, azaz
összeköttetett a szeretet által.
1Sámuel 18,2-4.
2. Saul magához vevé őt azon a napon, és nem engedé, hogy visszatérjen atyja
házához.
3. És szövetséget kötének Jonatán és Dávid egymással, mivel úgy szerette őt, mint a
saját lelkét.
4. És Jonatán leveté felső ruháját, amely rajta volt, és Dávidnak adá, sőt hadi
öltözetét is, saját kardját, kézívét és övét. Ámen.
A király is megkedvelte Dávidot, és a két férfi – Jonatán és Dávid – vérszövetséget vágott
egymással. A héberben a 'kötött' szó azt jelenti, hogy vágni. A korábbi tanulmányaink során
láttuk, hogy a vérszövetség sokkal erősebb, mint egy sima barátság.
A szövetség megvágásakor mit tettek? Ugyanazokat a lépéseket amiket korábban
tanultunk, végigvitték. Itt az Írás csak a köpenycserét és a fegyvercserét említi, de a többi
eleme is megtörtént a szövetségkötésnek, csak nem írták le.
Mert úgy nem működik, hogy két elemet kiemelünk belőle és azt megcselekedjük, hanem
az egész folyamatát végig kell vinni. De mivel abban az időben mindenki ismerte, hogy mi a
vérszövetség megkötésének a módja, ezért külön nem részletezték azt a sok lépést.
1Sámuel 18,5-7.
5. És elméne Dávid mindenüvé, ahová Saul küldé, és magát eszesen viseli. És Saul a
harcosok fölé helyezte őt, és kedves lőn az egész nép előtt, és Saul szolgái előtt is.
6. És amint hazafelé jövének, mikor Dávid visszatért, miután a filiszteusokat leverte,
kimentek az asszonyok Saul király elé Izraelnek minden városaiból, hogy énekeljenek és
körben táncoljanak, dobokkal, vigassággal és tomborákkal.
7. És énekelni kezdének az asszonyok, kik vigadoznak és mondák: Megverte Saul az
ő ezerét és Dávid is az ő tízezrét. Ámen.
A király előléptette Dávidot az eszessége miatt. Isten bölcsessége volt vele. Egyértelmű. A
nép is kedveli Dávidot. Amikor egy győztes csatából tér haza a király, akkor a nép ünnepli
őket. Dávid is köztük volt és a nép kiáltja, hogy Saul megvert ezret, Dávid pedig tízezer
filiszteus életét vette. Itt kezdődik a probléma.
1Sámuel 18,8-15.
8. Saul pedig igen megharaguvék, és gonosznak tetszék az ő szemei előtt ez a beszéd,
és monda: Dávidnak tízezret tulajdonítanak és nékem tulajdonítják az ezret, így hát
már csak a királyság hiányzik néki.
9. Saul azért attól a naptól kezdve rossz szemmel néz vala Dávidra, sőt az után is.
10. Másnap pedig megszállta Sault a gonosz szellem, és prófétálni kezde a maga
házában; Dávid pedig hárfázott kezével, mint naponként szokta, és dárda Saul kezében
volt.
11. És elhajítá Saul a dárdát, azt gondolván: Dávidot a falhoz szegezem; de Dávid két
ízben is félrehajolt előle.
12. És félni kezde Saul Dávidtól, mert az Úr vele volt, Saultól pedig eltávozék.
13. És Saul elbocsátá őt magától és ezredesévé tevé; és kimegy és bejön vala a nép
előtt.
14. És Dávid minden útjában magát eszesen viselte, mert az Úr volt vele.
15. Mikor pedig látta Saul, hogy ő igen eszesen viseli magát, félni kezde tőle. Ámen.
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Miután a nép Dávidnak nagyobb tiszteletet adott, felgerjedt Saulban az irigység és a
féltékenység, ami a hatalmába is kerítette. Elkezdett magánkívül őrjöngeni, ugyanis féltette a
trónját.
Aztán Saul megfertőztette a családja gondolkodását a félelemmel. Mert ha sokat beszél
erről, akkor ez átragad. Eközben rossz fényben állította be Dávidot a családja előtt. Nem kell
túl messzire menni a környezetünkben ilyen példákért.
Aztán történt egy démoni befolyás és nyíltan Dávid életére tört. Egyszer megfogta a
dárdáját és odahajította. Döbbenet. Saulnak van egy csapdája, cselszövést készít Dávid ellen.
1Sámuel 18,16-21.
16. De az egész Izrael és Júda szereté Dávidot, mert ő előttük méne ki és jöve be.
17. És monda Saul Dávidnak? Ímé, idősebbik leányomat, Mérábot néked adom
feleségül, csak légy az én vitéz fiam, és harcold az Úrnak harcait; mert azt gondolá Saul:
Ne az én kezem által vesszen el, hanem a filiszteusok keze által.
18. Dávid pedig monda Saulnak: Kicsoda vagyok én, és micsoda az én életem, és
atyámnak családja Izraelben, hogy a királynak veje legyek?
19. De történt abban az időben, mikor Mérábot, a Saul leányát Dávidnak kellett
volna adni, hogy a Meholátból való Hadrielnek adták őt feleségül.
20. Mikál, a Saul leánya azonban megszereté Dávidot, és mikor ezt megmondták
Saulnak, tetszék néki a dolog.
21. És monda Saul: Néki adom őt, hogy ő legyen veszedelmére és a filiszteusok keze
legyen ellene. Monda azért Saul Dávidnak másodízben: Légy tehát most az én vőm.
Ámen.
Saulnak van egy gonosz terve. A Méráb nevű idősebb lányát Dávidhoz akarja adni.
Titokban arra vágyik, hogy Dávid hadvezérként, amikor kimegy a csatába, akkor ott elesik és
nem piszkolja be a kezét az életének kioltásával. Végül Mérábot máshoz adják, viszont ennek
a lánynak volt egy húga, aki beleszeretett Dávidba. Körvonalazódik a következő frigy.
1Sámuel 18,25-30.
25. Saul pedig monda: Mondjátok meg Dávidnak: Nem kíván a király más
jegyajándékot, hanem csak száz filiszteus előbőrét, hogy bosszút állj a király ellenségein;
mert Saul a filiszteusok keze által akará Dávidot elpusztítani.
26. Megmondták az ő szolgái Dávidnak e beszédeket; és tetszék ez a dolog Dávidnak,
hogy a király veje legyen. A kitűzött napok még el sem telének,
27. Mikor Dávid felkelt, és elment embereivel együtt, és levágott a filiszteusok közül
kétszáz férfit; és elhozá Dávid előbőreiket, és mind beadta azokat a királynak, hogy a
király veje lehessen. És néki adá Saul az ő leányát, Mikált, feleségül.
28. Mikor pedig Saul látta és megtudta, hogy az Úr Dáviddal van, és Mikál, a Saul
leánya szereti őt:
29. Akkor Saul még inkább félni kezde Dávidtól. És Saul ellensége lett Dávidnak
teljes életében.
30. A filiszteusok vezérei pedig gyakran betörnek vala, de valahányszor betörének,
Dávid Saul minden szolgáinál eszesebben viselé magát; azért felette híressé vált az ő
neve. Ámen.
Saul király közli a feltételt, hogy milyen módon adja oda a kisebbik lányát. Azt mondta,
hogy száz filiszteusnak az előbőrét hozza el és akkor övé lesz Mikál, a kisebbik leány. Dávid
túltejesített. Kétszer annyi trófeával tért vissza. Gondolom egy zsákban hozta a királynak,
hogy: Íme itt van, túlteljesítettem a tervet.
Feleségül vette Mikált. Itt egy kicsit megállunk. Dávidot már kétszeres vérszövetség köti a
királyi családhoz. Egyszer Jonatánnal kötött szövetséget, most pedig a házasság keretében egy
másik vérszövetség köti a királyi családhoz, mert a házasság is a vérszövetségen alapul.
1Sámuel 19,1-2.
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1. És szóla Saul fiának, Jonatánnak, és a többi szolgáinak, hogy öljék meg Dávidot;
de Jonatán, a Saul fia nagyon szereté őt.
2. Megmondá azért Jonatán Dávidnak, mondván: Az én atyám, Saul azon van, hogy
megöljön, azért vigyázz magadra reggel; titkos helyen tartózkodjál és rejtsd el magad.
Ámen.
1Sámuel 19,4-6.
4. És Jonatán kedvezően nyilatkozék Dávid felől az ő atyja, Saul előtt, és monda
néki: Ne vétkezzék a király Dávid ellen, az ő szolgája ellen, mert ő nem vétett néked, sőt
szolgálata felette hasznos volt néked.
5. Mert ő kockára tette életét és megverte a filiszteust, és az Úr nagy szabadulást
szerze az egész Izraelnek. Te láttad azt és örültél rajta; miért vétkeznél azért az ártatlan
vér ellen, megölvén Dávidot ok nélkül.
6. És hallgatott Saul Jonatán szavára, és megesküvék Saul: Él az Úr, hogy nem fog
megöletni! Hallelúja!
Dávid első szövetségi partnere Jonatán, igyekszik őt védelmezni. Megkéri apját, hogy ne
bántalmazza a szövetséges partnerét, Dávidot. Elsőre a király meg is ígéri. Ez egy látszat
békesség.
1Sámuel 19,9-10.
9. A gonosz szellem azonban megszállta Sault, mikor házában ült és dárdája kezében
volt; Dávid pedig pengeté a hárfát kezével.
10. Akkor Saul a dárdával Dávidot a falhoz akará szegezni, de félrehajolt Saul elől,
és a dárda a falba verődött. Dávid pedig elszalada, és elmenekült azon éjjel. Ámen.
Saul démonikus befolyás alatt újból Dávid életére tör.
1Sámuel 19,12.
12. És lebocsátá Mikál Dávidot az ablakon; ő pedig elment és elszalada, és megmenté
magát. Ámen.
Végül-is a felesége segített neki megmenekülni az ablakon keresztül, és lemászott egy
kötélen. Dávid ágyába berakott egy szobrot és amikor jött a király, mert mindenáron Dávidot
akarta, akkor az emberei a szobrot találták meg az ágyban. Dávid már régen árkon-bokron túl
volt. Ez egy kicsit hosszú lesz bevezetőnek, mert még mindig a bevezetőnél tartunk, de így
lehet megérteni majd a lényegét.
1Sámuel 19,18-24.
Dávid pedig elfutván, megszabadula; és elment Sámuelhez Rámába, és elbeszélte
néki mindazt, amit Saul vele cselekedett. Elméne ez után ő és Sámuel, és Nájótban
tartózkodának.
19. És tudtára adák Saulnak, mondván: Ímé Dávid Nájótban van, Rámában.
20. Követeket külde azért Saul, hogy Dávidot fogják meg. Amint azonban meglátták
a prófátáknak seregét, akik prófétálának, és Sámuelt, aki ott állott, mint az ő előjárójuk;
akkor az Istennek Szelleme Saul követeire szállott, és azok is prófétálának.
21. Mikor pedig megmondták Saulnak, más követeket külde, és azok is prófétálának.
Akkor harmadízben is követeket külde Saul, de azok is prófétálának.
22. Elméne azért ő maga is Rámába. És amint a nagy kúthoz érkezék, mely Székuba
van, megkérdezé, mondván: Hol van Sámuel és Dávid? És felelének: Ímé Nájótban,
Rámában.
23. És elméne oda Nájótba, Rámában. És az Istennek Szelleme szálla őreá is, és
folytonosan prófétála, míg eljutott Nájótba, Rámába.
24. És leveté ő is ruháit, és prófétála, ő is Sámuel előtt, és ott feküvék meztelenül azon
az egész napon és egész éjszakán. Azért mondják: Avagy Saul is a próféták közt van-é?
Ámen.
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Dávid, amint elmenekült a felesége segítségével, Sámuel prófétához ment. De közben
üldözik őt. Saul háromszor küld bérgyilkosokat az elfogatására, de a Szent Szellem
megakadályozta ezt. Mert a három bérgyilkos csapat, és a király esetében is, mindegyikre
Isten Szelleme leszállt és az Úr beszédét szólták. Tehát így Isten ereje meghiúsította a
gyilkosságot.
1Sámuel 20,1.
1. Elfuta azért Dávid Nájótból, mely Rámában van, és elméne és monda Jonatánnak:
Mit cselekedtem? Mi vétkem van és mi bűnöm atyád előtt, hogy életemre tör? Ámen.
Dávid elmegy a szövetséges társához, Jonatánhoz és tudakozódik, hogy vajon mit
követtem el, mert én semmiről sem tudok, amiért nekem halállal kellene lakolnom.
1Sámuel 20,4.
4. És felele Jonatán Dávidnak: amit csak kívánsz, megteszem éretted. Ámen.
Ez egy lényeges pont. Azt mondta a szövetséges partnere, Jonatán, hogy megteszem
éretted, és ez egy szövetségi kifejezés. Magyarul, Jonatán betartotta a szövetséget.
Megemlékezett a szövetségről, és betartotta azt.
1Sámuel 20,15-17.
15. Hanem meg ne vond irgalmasságodat az én házamtól soha, még akkor se, hogyha
az Úr kiirtja Dávid ellenségeit, mindegyiket a földnek színéről!
16. Így szerze szövetséget Jonatán a Dávid házával; mondván: vegyen számot az Úr a
Dávid ellenségeitől.
17. És Jonatán még egyszer megesketé Dávidot, iránta való szeretetéből; mert úgy
szerette őt, mint a saját életét. Ámen.
Jonatán kéri Dávidot, hogy a körülmények ellenére, mindenképpen tartsa meg a
szövetséget Saul házával. A szövetség szó, a héberben a heszed, a haszidnak egy rokonszava.
Majd ezt követően a szövetségüket megerősítették. Saul továbbra is gátlástalan, és kéri fiát,
hogy hozassa el Dávidot. Mert Dávid a halál fia. Tehát Dávidnak meg kell halnia, ezt
eldöntötte Saul. Lassan elérünk a bevezető végére.
1Sámuel 31,2. 4.
2. A filiszteusok pedig utolérték Sault és az ő fiait, és megölték a filiszteusok
Jonatánt, Abinádábot és Málkisuát, a Saul fiait.
Volt egy csata és az ellenség a király három fiát – köztük Jonatánt – megölte. A 4-es
versben azt látjuk, hogy a király, hogy ne kerüljön fogságba, saját maga dőlt bele a kardjába.
4. És mondá Saul az ő fegyverhordozójának: Húzd ki kardodat, és szúrj keresztül
azzal engem, hogy valami módon reám ne jöjjenek e körülmetéletlenek, és
keresztülszúrjanak engem és gúnyt űzzenek belőlem. De fegyverhordozója nem akará,
mert nagyon félt. Akkor Saul vevé a kardot és belébocsátkozék.
Gyakorlatilag mi ezt úgy hívjuk, hogy öngyilkos lett. Ki mit vet, azt arat, ugye? Ezt mi
nagyon jól tudjuk az Írásokból. Saul nagyon sok rossz magot vetett el. Tehát meghalt a király,
sőt még a fiai is és nincs utód. Viszont Dávid ott van, akit mindenki kedvel.
2Sámuel 5,3.
3. Eljövének azért Izraelnek minden vénei a királyhoz Hebronba, és szövetséget
kötött velük Dávid király Hebronban az Úr előtt, és királlyá kenék Dávidot Izrael felett.
Ámen.
Dávid szövetséget kötött Izrael népével és felkenik királlyá. Onnantól kezdve ő az
uralkodó. Ilyen hatalmi pozícióban jöhetne a retorzió. De Dávid nem él vissza a hatalmi
helyzetével és nincs retorzió az üldözések ellenére sem.
Ő volt az, aki hűséges maradt Saul házával kötött szövetséghez. Értette a haszidot és
gyakorolta is. Egyedül ő emlékezett meg a Jonatánnal kötött szövetségről. Ő lehetett a
legszövetségtudatúbb emberek egyike. Visszalapozunk az 1Sámuelhez. Mert Isten Igéje azt
mondja, hogy Dávid Isten szíve szerinti ember volt. Ez is egy szövetségi kifejezés.
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1Sámuel 13,14.
14. Most azonban a te királyságod nem lesz állandó. Keresett az Úr magának szíve
szerint való embert, akit az Ő népe fölé fejedelmül rendelt, mert te nem tartottad meg,
amit az Úr parancsolt néked. Ámen.
A lényeg az, hogy Dávid Isten szíve szerinti ember volt. Látjuk ugyan, hogy a 13. verstől
Sámuel prófétál Saul királynak, hogy esztelenül cselekedtél, tehát egy üzenet az Úrtól, hogy
neked véged. Isten haszidja Dáviddal volt a nehézségek idején is. Akkor írta a Zsoltárok nagy
részét. Isten haszidja minden nap forró nyomon követ. Ezt ne felejtsd el.
A szövetségi hűség azt jelenti; mit tehetek érted? Miben tudok segíteni? Mivel Dávid
értette a haszid lényegét, elkezd tudakozódni Saul leszármazottjai iránt. De nem azért, hogy
bosszút álljon, vagy retorziót alkalmazzon, hanem hogy legyen olyan személy, akivel haszidot
tud gyakorolni.
2Sámuel 9,1-3.
1. Monda pedig Dávid: Maradt-é még valaki a Saul házanépe közül, hogy
irgalmasságot cselekedjem ővele Jonatánért?
2. Volt pedig Saul házából egy szolga, kinek neve Siba volt, akit Dávidhoz szólítának,
és monda a király néki: Te vagy-é Siba? Felele: Én vagyok, a te szolgád.
3. Akkor monda a király: Maradt-é még valaki a Saul házanépe közül, hogy
cselekedjem vele az Isten irgalmasságát? Felele Siba a királynak: Van még Jonatánnak
egy fia, ki mind a két lábára sánta. Ámen.
Dávid erősen tudakozódik, hogy haszidot tudjon mutatni a Jonatánnal kötött szövetségért.
Igazából megtalálta Saul király unokáját. Jonatán fiát. Itt volt egy szó, hogy irgalom, ami a
következő versekben is elő fog fordulni. A héberben ez a heszed szó.
A haszid, a szövetségre utaló kifejezés. Nem irgalmat akart ő gyakorolni, hanem haszidot,
ami többet jelent, mint maga az irgalom. Dávid valakihez hűséges akart lenni. Igyekezett
megtalálni a szolgálatát, hogy hűséges tudjon lenni valakihez és a szövetséget be tudja
teljesíteni. Egy pillanatra itt megállunk.
Isten is épp ilyen velünk. Keresi a lehetőséget, hogy bennünket megáldjon. Azt mondja,
hogy kerülj abba a pozícióba, ahol én meg tudlak áldani. Ha valaki túl spórolós, akkor nincs
tisztában a hasziddal, mert nem tudja, milyen Istene van. A mi Istenünk egyik neve az El
Shaddai, ami azt jelenti magyarra fordítva, hogy Isten, aki több mint elegendő. Mert Ő többet
ad, mint amire szükségünk van. Azért teszi, hogy másoknak is tudjunk segíteni.
2Sámuel 9,5-7.
5. Akkor elkülde Dávid király, és elhozatá őt a Mákirnak, az Ammiel fiának házából,
Ló-Debárból.
6. És mikor megérkezett Dávidhoz Méfibóset, Jonatánnak, a Saul fiának fia, arccal
leborula, és tisztességet tett néki; és monda Dávid: Méfibóset! Ki felele: Ímhol a te
szolgád.
7. Monda néki Dávid: Ne félj; mert kétség nélkül irgalmasságot cselekszem veled
Jonatánért, a te atyádért; és visszaadom néked Saulnak, a te nagyatyádnak minden
majorságát, és néked mindenkor asztalomnál lesz ételed. Ámen.
Dávid, amikor elküldet a sánta Méfibósetért, a szövetség jegyében cselekszik.
Megnyugtatja Méfibósetet, hogy nem lesz bántódása, ő haszidot mutat felé. Visszaadja a
birtokukat, ami az apjáé volt és mindenkor a király asztalánál lesz az ellátása.
Gondoljatok bele. Hányszor tört az életére a nagyapja Saul? És ő nem áll bosszút, hanem
haszidot gyakorol. Természetesen ez a sánta Méfibóset nem értette a helyzetet. Megdöbbent a
bánásmódon, hogy ő kedves a király előtt. Pedig előtte a családja hazudott róla és Dávid
megölésére készült.
Ez a haszid, amit Dávid hitt, amit bemutat, és gyakorol. Ez a haszid több, mint ha
odamegyek valakihez és megsimogatom, vagy megveregetem a hátát. Sokkal több. Méfibóset
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akkor értette meg, hogy mi motiválja Dávidot, amikor meglátta a csuklóján a sebhelyet és
eszébe jutott, hogy az édesapjának is ugyanilyen sebhelye volt. Akkor tudatosult benne, hogy
ők vérszövetségben állnak.
Dávid azért ilyen haszid hozzáállású és nem ellenséges vele szemben. Kicsit hosszú volt a
bevezető, de így lehetett megérteni a történetből, hogy milyen üldöztetésekben részesült
Dávid és ennek ellenére megtartja a szövetséget.
Mivel Dávid hűséges maradt a szövetséghez, az áldások sokasága áradt rá és az Úr
házában lakozott. Ha megtartod a parancsolatokat, – ez egy szövetségi nyelvezet – akkor az
áldások levadásznak téged is.
Emlékeztek, mit mondtam az imént? Hogy Isten szeretne megáldani és kerüljünk olyan
pozícióba, ahol Ő képes ezt megtenni. Ez az engedelmesség területe. Ismerjük a Róma 10,17et, ami azt mondja:
Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten (Rhema) Igéje által.
Milyen Ige hallása által növekszik a hitünk? A szövetség Igéjének hirdetése és hallása
által. Ószövetség, Újszövetség. És azt a kétélű kardot hirdetik neked és te is azt hirdeted, ami
megvágja az emberek szívét.
Az Ószövetségben fizikai jele volt a szövetségbe való bekerülésnek; a körülmetélés. Az
Újszövetségben pedig azt mondja Isten, hogy a szívünket – tehát egy szellemi dolog – metéli
körül. Tudatában kell lenni annak, hogy Isten veled és az Ő kétélű kardja, az Ige, a te
kezedben, illetve a szádban van.
Mondjuk együtt: A nagy vértestvérem az Úr. Ő mindenek feletti Úr. Ámen. Jézus
megvallja a nevemet és a te nevedet is, az angyalok előtt, az Atya előtt, amikor mi is
megvalljuk Őt az emberek előtt. Nem kell szégyellni az Igét. Nem embertetszőnek kell lenni.
Galata 1,10-ben van egy Ige, ajánlom figyelmetekbe.
Mert most embereknek engedek-é, avagy az Istennek? Vagy embereknek igyekezemé tetszeni? Bizonyára, ha még embereknek igyekezném tetszeni, Krisztus szolgája nem
volnék.
Kinek akarunk tetszeni? Embernek, vagy Istennek? Egyértelmű, ugye? Mert az embereket
visszatarthatja az is, hogy mit gondol majd rólam a szomszéd és ehhez hasonló. Az én nevem
és az Ő neve, ugyanaz. A te neved és az Ő neve ugyanaz. Mert haszidod van Istennel. Így
eljuthatsz oda, hogy a hit könnyűvé válik. Könnyen tudod működtetni a hitet.
Uram hova menjek, mit tegyek érted? Az adakozás is csak addig nehéz, amíg az ember
nem érti meg és nem ragadja meg a szívében a haszidot. Isten azt mondja, hogy miért állítasz
le engem a százszoros aratásnál? Mert az Ige mondja, hogy 30, 60, és 100 annyit...
Azt mondja az Úr, hogy ne állíts le a százszoros aratásnál. Egy kijelentést kapott erről
Copeland. Mert a felénk haszidot mutató Isten nemcsak százszoros mennyiségben tud
bennünket megáldani. Ábrahámnak azt mondta az Úr, hogy hagyd el a holdat. Ő előtte
holdimádó volt. És mit mondott neki? Hagyd el a holdat és tekints a csillagokra, amelyeknek
a száma mérhetetlen.
A különbség körülbelül az áldásokban így mérhető. Ábrahám a hadizsákmányból – pedig
akkor még nem volt törvény, csak 430 év múlva jött – már akkor 10% befektetést helyezett el
a mennyei folyószámlára. Így belépett Isten üzletébe. A Biblia azt mondja, hogy Ábrahám
igen áldott és gazdag volt. Az Ábrahámi áldások pedig hozzánk tartoznak a mai napon is.
A szolgálók azért fogadnak el adományt, hogy lehetőséget adjanak arra, hogy a hívők
részt vehessenek a szövetségben. És a szolgálók körülbelül azt mondják, hogy arra vágyom,
hogy a ti számláitok gyümölcsözzenek. Sok szolgáló el tudja magáról mondani, hogy én
hasziddal adok, keresem a szántóföldet, hova vethetek és a mérce ne az legyen, hogy mennyi
is a bevételem és hány számla jön még ebben a hónapban? És a végén marad 82 Ft.
Hanem mennyit szeretnék aratni? Ez pont olyan, mint a kert, vagy a szántóföld. Az ember
meghatározza, hogy hány tonna gabonát szeretne learatni, akkor neki annyi földet be kell
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vetni. A mi magunk a haszidból származik. Ha úgy állunk a mércéhez, hogy mennyit
szeretnék aratni? Akkor sokkal könnyebb megtenni, mintha egy másik szögből nézné az
ember ezt a kérdést. Hallelúja! Dicsérjük az Urat. Használt ez nektek valamit?
Látni kellett azt, hogy mennyi megpróbáltatás érte Dávidot. Érdekes volt, mert ez egy
olyan történelmi dokumentum, amely bemutatja a szövetségi hűséget. Igazán, ez alapján kell
nekünk is működnünk, akár egymással, akár az Úrral, mert ez egy fontos mérce, egy fontos
mérföldkő. Sok Ige is volt ma, de ez kellett ahhoz, hogy megértsük a haszid hűség lényegét.
Hallelúja!
Köszönjük a Szent Szellemnek az ajándékait. Már útközben elindult az ízületben, a
lábszárban több helyen, az alkarban és a szemben is van gyógyulás. A horgászbotot kidobjuk
és orsózzuk befelé a megoldást. A Jézus nevében. Kezünket tesszük rátok és imádkozunk
értetek.
Jézus nevében Isten hűséges felétek, haszidot mutat felétek. Mélyedjetek el ennek a
megismerésében. Ragadjátok meg mindazt, amit Isten készített a számotokra, a Jézus Krisztus
szent nevében. Ámen.
Szent egészséget szólunk a Jézus nevében. Ő szolgálni szeretne feléd, nyisd meg a szíved
és ragadd meg az áldásaidat, az áldások teljességét, amit Krisztusban kaptunk, a Jézus
nevében. Hálát adunk Atyám a kegyelmedért a gyermekeid és családja felé a Jézus nevében.
Járj abban a győzelemben, amit Jézus megszerzett a számodra. Köszönjük a
helyreállítást, a Jézus nevében. Hálát adunk az Úrnak, hogy mi nagyon jó helyen vagyunk a
gyógyító kenet, a dicséret és az imák tekintetében.
Elöljárónk megy ki Bankokba, szolgálatba állít ott egy pásztort. Teljes evangéliumi
gyülekezet, de nincsenek gyógyulások, képzeljétek el. El kell plántálni a gyógyító kenetet.
Ahogy korábban is hallottuk, hogy pl. Ausztráliában olyan hollywoodi zene van, hogy megöli
a kenetet. Azt mondom, hogy jó helyen vagyunk akkor, ha van gyógyulás. Ez a gyümölcs
mutatja, hogy jó helyen vagyunk.
Egy kis összefoglaló az előző vasárnapi tanításból.
Továbbra is a hit mértéke folytatódott. az 5 szolgálati elhívásról, ami az Efézusi levél 4ben van megírva. Azt a célt szolgálja, hogy felkészítse a szenteket a szolgálatra. A futásunkat
pedig be kell fejeznünk, mert illene befejeznünk, azaz a szolgálatunkat.
Az Úr bizonyságtevőnek rendelt bennünket. Tehát a bizonyságot nem kell elrejteni
magunkban, vagy a szűk környezetünkben, hanem a világ felé is kell hirdetni. A tanítás
gyakorlatilag megértést és kijelentést hoz a hívők számára. A hit, illetve a bizodalom együtt,
bármit képes előhozni. Hittel és bizodalommal együtt bármit elnyerhetsz Istentől.
Viszont az ismerethiány a hit akadálya. Hóseás is megírta, hogy ismeret nélkül elvész a
nép. Nekünk van egy magasabb forrásunk az ismeretre és erre az információs csatornára kell
ráállnunk, nem a világira. Erről majd még szólok.
Az isteni bölcsesség a héberben azt jelenti, hogy besulykolni. A hakma szó azt jelenti,
hogy besulykolni, beleverni. Saját magunkba, a szívünkbe. Azt mondják a tanítások, illetve az
Ige, hogy álljatok meg hitben. De meddig? Addig, amíg nem jön a változás.
Az Úr összegyűjti az övéit. Impartálások vannak, elég nagy gyakorisággal és ezt láttuk
szombaton. Az ajándékok elplántálása által a következő szintre lépnek a hívők, a szolgálók.
Isten használni akar bennünket, de ehhez nekünk kell kilépni, mert az aratnivaló sok.
Azt mondja az Ige, hogy álljatok ellen. Első lépésben a negatív gondolatoknak kell
ellenállni. Az ördög sugallta gondolatoknak és a félelemnek, mert az ördög egy hitrabló. Ki
akar rabolni a hitünkből, hogy ne tudjunk győzedelmeskedni.
Felfigyeltem egy érdekes dologra; az imakombinációi. Eddig is beszéltünk már arról,
hogy gyakorlatilag én magam is kombinálom az imákat úgy, ahogy a Szent Szellem hozza.
Nem is gondolkodom különösebben az ima fajtákon. Tehát az imák kombinációja. Egy adott
helyzetben keress Igét, majd hangosan meg kell vallani, utána pedig az oldás-kötés hatalmát
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használni, ami a mi birtokunkban van. Meg kell tiltani a sötétség munkálkodását, kiárasztani a
menny erőforrásait.
A harmadik lépés pedig: azt mondja Jézus, hogy amit kívántok és kértek az Atyától, azt
megadja néktek. Ebben a lépésben kérjük az Atyát Jézus nevében, hogy a szívünkön levő
kívánságot teljesítse be. Ez lehet gyógyulás, anyagiak, békesség, vagy bármi más.
Gyakorlatilag itt három tényező van összevegyítve. Ezt vettem ki a vasárnapi tanításból.
Előfordul, hogy valaki vallja az Igét, megvallásokat tesz, de még sincs látszata, hogy előre
haladna, vagy a valóságba jönne az a dolog, amiről megvallásokat tesz. Mi ennek az oka?
Szárazságban vannak, az ellenszegülés miatt. Ez nagyon sok keresztényt érint.
Azt mondja a Biblia, hogy ne szeressétek a világot és ami a világban van. Nekünk nem a
világi csatornákra kell rácsatlakoznunk, mert az nem építi a hitünket. Az még a jobbik eset,
hogy nem építi, de ha még rombolja is, az akkor már súlyosabb.
Vannak értéktelen TV műsorok. Az ellenszegülés hogy alakul ki? Úgy, hogy az Úr szól.
Ilyenkor meg kellene magunkat vizsgálni és ki kellene magunkat igazítani. Ha nem tesszük,
akkor nem az Ige vonalában cselekszünk. Nem kell súlyos dolgokra gondolni, mint Saul,
amikor meg akarta ölni Dávidot. Nem kell ilyen súlyos dolgokra gondolni.
Egyszerűen csak azt mondja az Úr, hogy tölts velem időt. Engem helyezz az első helyre.
És ha a keresztény nem ezt teszi, akkor gyakorlatilag lehet, hogy igaz rá a Példabeszédek
29,1 így szól:
Aki a feddésekre is nyakas marad, egyszer csak összetörik gyógyíthatatlanul.
Tehát nem olyan váratlanul jön ez, hanem Isten szól, hogy építened kellene magad az
Igével. Egy romboló film, vagy műsor helyett, mennyi Igét tudna az ember magába beépíteni.
De még ott, beírtam a jegyzetbe a
Példabeszédek 18,1-et is, amit szintén megnézünk.
A maga kívánsága után megy az agyas ember, minden igaz bölcsesség ellen
dühösködik.
Isten szól, hogy szeretném, ha erre mennél. Visszautalok arra, hogy Isten szeretné, ha
abba a pozícióba kerülnénk, hogy megáldjon bennünket. De ha nem az Igéjével foglalkozunk,
nem imádkozunk a gyógyulásunkért, vagy az anyagi áldásért, akkor nem vagyunk abban a
pozícióban, hogy megáldjon bennünket.
Ha nyakasak vagyunk és ellenszegülők vagyunk, akkor hogyan tudjon megáldani? Tehát
az, amit hallottunk Pesten; hogy vannak, akik imádkoznak és nincs náluk látszata az imának
azért, mert valamelyik területen ellenszegülésben vannak. Ezt meg kellene vizsgálni és ki
kellene magukat igazítani.
Nagyon sokszor előfordul a Bibliában, hogy Őbenne. Az Atya, amikor ezt használja, hogy
Őbenne, akkor Jézusra hivatkozik, mert az Urat látja bennünk. A Zsoltárok pedig tele van
próféciákkal és kijelentésekkel. Olyanokkal is, amik még nem teljesedtek be. Azt mondja a
Biblia, hogy az Úr a szíveket vizsgálja, azaz pásztáz.
Filmben is láthattok ilyent. Egy őrtoronyban éjszaka, a fényszóró pásztáz és megy jobbra,
balra. A zsidó számítások szerint az elragadtatásig durván másfél év van. Az utolsó jubileumi
év 1994 volt. A visszatekintések alapján azt lehet látni, hogy háromszor hét évnél Isten soha
nem hagyott nagyobb hosszabbítást.
Az elragadtatás a hívők örömére lesz, mert hét évig a menyegzői vacsorán lehetünk, de a
világnak egy katasztrófa. Például a bankrendszer összeomlik. Aki nem látta még az
Otthagyottak című filmet, az nézze meg ha van rá lehetőség. Arról szól, hogy Krisztus Teste
elragadtatik és nem tudnak vásárolni.
Hiába van a bankkártyán pénz, ha összeomlik a bank, nem tud mit csinálni vele. Egy jó
tanács. Ha valami szellemi dolog zavar, például a buszon olyan személy mellé ülsz, akinek
zavaró az erőtere, az aurája, akkor a szellemedet cipzárazd be, mint egy hálózsákot; így húzd
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föl. Bezárom a szellememet a zavaró körülmények között, és lehet, hogy éjszaka is használom
ezt.
Még egy gondolat: a nem tűröm el a hazug tüneteket a testemben. Gyakorlatilag azt
jelenti, hogy amíg a hívő csendben csücsül és tűr, addig eltűri. Meg kell nyitni a száját és ezt
is ugyanúgy bele kell sulykolni, mint a hakmát a szívedben, hogy milyen nagy fontossággal
bír a megvallás. Köszönjük a figyelmeteket. Hálát adunk Istennek. Hallelúja! Isten haszidja
van irányotokban. Ámen.
*A barna színnel jelzett részek más fordításból származnak.
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