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A VÉRSZÖVETSÉG – 7. A szövetség áldása
Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege
Ságvár, 2014. 03. 03.
Az Úr Jézust ünnepelni jöttünk össze a mai napon is. Megemlékezünk az Ő kereszten
bevégzett munkájáról, a pokoljárásáról, a feltámadásáról. Annak a tudatában élünk ma, hogy
Ő a hatalom királyi székén ül, az Atya jobbján és mi vele együtt ültettünk, ahogy meg van
írva az Írásokban.
Köszönjük Úr Jézus a győzedelmes életet, amelyre elhívtál. A menny erőforrásait, amit Te
biztosítottál. Ezek a szolgáló angyalokon és a Szent Szellem munkáján keresztül nyilvánulnak
meg. Hálát adunk a Te Igédért, a világosságért, amit elhoztál nekünk.
Köszönjük a növekedést szellemben és létszámban. Hálát adunk a nyitott fülekért,
szívekért, a hűséges szentekért az Úr Jézus Krisztus szent nevében.
Kiárasztjuk felétek a szent oltalmat, a békességet, a szeretetet, hogy ebben járjatok a nap
minden percében. Dicsérünk és magasztalunk drága Úr Jézus. Köszönjük a Te jelenlétedet, a
munkálkodásaidat. Mindörökkön örökké. Ámen.
Köszöntsd a szomszédodat oly módon, hogy: Válj áldássá! Hallelúja! Egy nagyon
erőteljes imakonferencia volt. Köszönjük a szíveteket, hogy mindig felkészítitek, és ott
vagytok, hogy tele kocsival tudunk menni.
Az elöljárónk most olyan prófétai szolgálatokat hallgat, akik a Tv-ben nem
hozzáférhetőek, de azért interneten rájuk talált. Magas szinten beszélik a héber és a görög
nyelvet, így bele tudják magukat ásni az ószövetségi részbe is.
Most arról volt szó, hogy a 15.-i imakonferencián a beteljesedett próféciákról lesz majd
szó. Három alkalommal, három különböző helyen hallottak harsonákat.
Kijevben 2 évvel ezelőtt 11percig volt hallható. Hangfelvétel is készült róla. Semmivel
nem tudták azonosítani. Utána pedig egy nagy robaj volt, mint mikor két vagon összeütközik,
amikor tolatnak az állomáson, és durr; összebokszolnak a vagonok. Nagy csatazaj volt.
Ez mind a szellemi világból jött. Ami most figyelmet érdemel az a tőlünk keletre levő
helyzet. Az Ezékiel 38,39 körvonalazódik. Egy biztos, hogy jövő év szeptemberben történni
fog valami.
Nagy vonalakban ez volt a lényege, illetve egy pontosítás hangzott el, Heródes ie. 4-ben
meghalt. Tehát Jézus születésének ie. 5-ben, vagy 6-ban kellett lennie. Még Heródes életében.
De ez semmit nem változtat azon, hogy Jézus ma él, és itt van köztünk. Tanítjuk az Ő Igéjét.
Pásztorpalánták kaptok egy Igét az Úrtól. Példabeszédek 4,12-et írjátok fel a szívetek
táblájára. Semmi nem szoríthatja meg a járásotokat, a szolgálatotokat.
Példabeszédek 4,12.
12. Mikor jársz, semmi nem szorítja meg a te járásodat; és ha futsz, nem ütközöl
meg.
Megjelent az Örömhírmondó kis újságunk. Ez a pásztori köpönyeg már régóta a szívem
csücske volt, és mostanra forrta ki magát. Most jött elő ez a kis tanítás. Lehet, hogy már a
neten olvastátok.
A nyomtatásban megjelent kép más, mint az interneten lévő, mert közben az Úr
kegyelméből az utolsó előtti napon hozzám jött egy olyan kép, ahogy Jézus feladja a palástot
az elhívottra. Azt kicseréltem, mert sokkal jobban illik oda. De a szöveg semmiben sem
változott.
A második oldalon folytatódik a Hit használatban című sorozat – a szív és a száj
kapcsolata. Ezt a képet is az Úr adta, hogy a szív és a száj hogyan van kapcsolatban. Mert el
sem tudtam képzelni, hogy milyen képet fogok találni, a keresőben.
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Beírtam a kulcsszavakat és a második-harmadik kép ott volt, amin a szív és a száj egy
konnektorral össze van kapcsolva. A harmadik oldalon található a böjtölő élet. Ez egy rövid
kis összefoglaló. Erről fogok majd hosszabban tanítani.
A hátoldalon pedig az aktuális hírek találhatóak, valamint egy rövid bizonyság a pásztori
köpönyeggel és a gyülekezetbe járás fontosságával kapcsolatban. Továbbá az ima világnapja
volt tegnap, és egy képösszeállítás a Házasság hete rendezvény programjairól, a három
helyszínről.
Ennek az újságnak van egy melléklete, amit már ízelítőül megkaptatok; reggeli családi
imádság. Ebben is két helyen szerepel a pásztori köpönyegre való utalás. Most együtt tudjátok
ezt forgatni.
Ha valaki elolvassa a pásztori köpönyegről szóló tanítást, akkor rá fog jönni, hogy pásztor
nélkül nem élet az élet. Mert Isten úgy rendelte a gyülekezetet, hogy a közösség élén legyen
egy pásztor és legyenek báránykák.
Ha valamelyik hiányzik, akkor nem beszélhetünk gyülekezetről. Ha van pásztor, de
nincsenek bárányai, akkor milyen pásztor az? Hallelúja!
A vérszövetség című tanítás sorozat 7. része következik. A mai tanítás címe: A szövetség
áldása
Istennek van egy célja, egy eltökélt szándéka, hogy téged megáldjon. Amikor a haszid
működésben van, akkor Isten megrázottat és túlcsordultat tud biztosítani a számodra és a
környezeted számára.
Meghatározzuk, hogy mi az áldás. Az áldás nem más, mint felhatalmazás a bővölködésre.
Vannak ivó vizek, amit vastalanítani kell, mi pedig az áldás szót vallástalanítjuk és úgy
értelmezzük, hogy az áldás felhatalmazás a bővölködésre.
Ugyanis a vallás nem ezt mondja. A vallás azt tanítja, hogy légy szegény, mert Jézus is
szegény volt. Egyszer tagja voltam egy keresztény levelezős klubnak, de nem túl sokáig.
Először nagyon megörültem, hogy bekapcsolódhattam.
Volt egy moderátor, aki eldöntötte, hogy az a levél kimehet-e a tagok felé, vagy nem. Azt
mondtam, hogy milyen jó evangelizációs lehetőség és elkezdtem a Hagin napi tanításokat
küldeni.
Amikor azonban elérkezett a sorozat ahhoz a részhez, amikor Hagin a bővölködésről tanít,
akkor valaki visszaírta, hogy ez hamis tanító. Ott kiszálltam.
A vallásos dolgokat a moderátor átengedte, az Igeieket sok esetben nem. Akkor jött létre a
Békevár levelezőlista és onnan többen követtek; volt újjászületett, református és egyéb
gyülekezetbeli. Különbség van a vallásos tanok és az Igei tanok között.
Az áldás egy olyan pozíció, ahol rád és köréd helyezheti Isten azt a hatalmat, amivel
bővölködésre és sikerre juthatsz. Az átok pont ennek az ellentéte. Az átok felhatalmazás a
bukásra. Az átok az Ádámi felségárulással jött be a földre.
Az ember kezdetben ismerte a szellemi világot és kapcsolatban is volt vele. A korai ember
Istent nem megismerni akarta, mert ismerte Őt, hanem a kedvében akart járni. Ahogy olvasod
a Bibliát, egyre jobban fogod érezni a vért, a szövetségen.
Mintha most köttetne a szövetség. Mintha ott állnál a szövetségkötés helyszínén. Ez mind
jobban meg fog erősödni benned, ha szövetség tudattal olvasod az írásokat. Mondjuk együtt:
Ez a könyv, az én szövetségemet tartalmazza. Ámen.
Ha az ember valamikor mégis meginog és megerősítésre van szüksége, akkor vedd elő a
kenyeret és a bort, és járulj az Úr asztalához. Ezt – mint hívő – otthon is megteheted.
Nekem hittanórán még azt tanították, hogy az ostyát csak a két megszentelt ujjal lehet
megfogni. De te szent vagy. Mert befogadtad a Szentet, az Úr Jézust. Nemcsak a két ujjad
szent. El kezdtem tanulmányozni a Copeland kijelentéseket és közben én magam is
kijelentéseket kaptam.
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5Mózes 30,15. 19.
15. Lám, elődbe adtam ma néked az életet és a jót: a halált és a gonoszt.
19. Bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, hogy az életet és a halált
adtam előtökbe, az áldást és az átkot: válaszd azért az életet, hogy élhess mind te, mind a
te magod; Hallelúja!
Ez nem úgy hangzik, mint a teremtés szövetsége az 1Mózes 2,17-ben? Itt most
párhuzamot vizsgálunk.
1Mózes 2,17.
17. De a jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél; mert amely napon eszel arról,
bizony meghalsz. Ámen.
Nincs hasonlóság a kettő között? Itt is a jó és a rossz, az áldás és az átok van az ember elé
tárva. Copeland olyan kijelentést vett, hogy Isten ugyan nem verte nagydobra, de az Éden
kertben is szövetséget kötött az emberrel.
Akkor még nem kellett hozzá véráldozat, mert az embernek élő volt a szelleme. Még nem
bukott el. Ez a bukás előtt történt. Ettől függetlenül természetesen a Biblia az Ábrahámi
szövetségre alapul.
Zsoltár 115,16.
16. Az egek az Úrnak egei, de a földet az ember fiainak adta. Ámen.
Mikor adta?
1Mózes 1,27-29.
27. Teremté tehát az Isten az embert az Ő képére, Isten képére teremté őt: férfiúvá
és asszonnyá teremté őket.
28. És megáldá Isten őket, és monda nékik Isten: Szaporodjatok, és sokasodjatok, és
töltsétek be a földet, és hajtsátok birodalmatok alá; és uralkodjatok a tenger halain, az
ég madarain és a földön csúszómászó mindenféle állatokon.
29. És monda Isten: Ímé, néktek adok minden maghozó füvet az egész föld színén, és
minden fát, amelyen maghozó gyümölcs van: az legyen néktek eledelül. Ámen.
Mi a haszid áldása? Ami az enyém, az a tiéd. Ami Istené, az a szövetséges partneré. Mit
mondott Isten? Teremtsünk embert és mindazt, amit Isten keze kimunkált, azt adjuk az
embernek. Ezt az egész földet.
A Zsoltár 115-ben az ’adta’ szó azt jelenti, hogy szövetséget köt. A most felolvasott
1Mózes 1-ben a ’töltsétek be’ pedig azt jelenti a héberben, hogy az erőiket egyesítik. Ezt lehet
arra is érteni, hogy Ádám és Éva egyesítse az erőit. De itt elsősorban arra kell gondolni, hogy
az ember és Isten egyesítse az erőiket.
Ugyanis az ember önerőből nem képes uralmat venni a teremtett világon. Ahogy most
olvastuk az Igében, hogy; uralkodjatok a föld minden szegletén, ezt az ember önerőből nem
tudja elvégezni. Szüksége van egy szövetséges partnerre. Egyértelműen kimondja az Ige,
hogy milyen erővel rendelkezzünk?
Efézus 6,10.
10. Végezetre, atyámfiai, legyetek erősek az Úrban, és az Ő hatalmának erejében.
Tehát ne a saját erőnkből legyünk erősek, mert az nagyon véges. Hanem az Úr erejében,
az Úr hatalmában legyünk erősek. Ha így vizsgáljuk meg az 1Mózes 1,28-at, hogy;
uralkodjatok a földön, a föld felett, akkor egyértelműen látnunk kell a sorok között, hogy ez
nem az ember saját erejével történt, hanem az isteni erővel.
Ahhoz, hogy az isteni erőt kezdetben tudja használni, kellett lenni egy szövetségnek.
1Mózes 3,8.
És meghallák az Úr Isten szavát, aki hűvös alkonyatkor a kertben jár vala…
Az ember és Isten a kertben együtt járnak, mint szövetséges felek. Tehát együtt jártak.
Mint szövetséges partnerek. Látjátok ezt? Ez a járni szó, előfordul még másik két versben is,
amit most fogunk felolvasni.
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5Mózes 31,6. 8.
6. Legyetek erősek és bátrak, ne féljetek és ne rettegjetek tőlük, mert az Úr, a te
Istened maga megy veled; nem marad el tőled, sem el nem hagy téged.
8. Az Úr az, aki előtted megy, Ő lesz teveled; el nem marad tőled, sem el nem hagy
téged: ne félj és ne rettegj! Hallelúja!
Ez már a bukás után van. A bukás után is megerősítették az ígéretet, hogy Isten veled jár.
A haszid summája a következő: Isten veled megy, hogy sokasodj és betöltsd a küldetésedet.
1Mózes 3,14. 15.
14. És monda az Úr Isten a kígyónak: Mivelhogy ezt cselekedted, átkozott légy
minden barom és minden mezei vad között; hasadon járj, és port egyél életed minden
napjaiban.
15. És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között és az
ő magva között: Ő neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. Ámen.
Kicsit csapongunk ide-oda, de az összefüggések így kívánják meg. Ez már a bukás utáni
kép. Érdemes odafigyelni és megérteni, hogy Isten nem az embert átkozta meg, hanem e világ
istenét.
Hallhattuk Pesten mostanában, hogy voltak, akik kijelentést kaptak arról, hogy a bukás
előtt a kígyó lábon járt. Ezek a nagy ősgyíkok, amik a különböző filmekben is gyakran
előjönnek, a dinoszauruszok, és ezekhez hasonlók. De az átok után megszűnt a lába és a hasán
csúszik. Sajnos történt egy bukás, rögtön az ember teremtését követően. A túléléshez kellett
valami mély hatású dolog. Isten a vérszövetséget adta az embernek.
Isten azt mondja az Ószövetségben, hogyha beléptek a szövetségbe és azt teszitek, amit én
mondok nektek, és megtartjátok a szövetséget, akkor nem engedem, hogy az átok rátok
szálljon. Hallelúja!
Az Újszövetségben pedig mi a helyzet? Krisztus elhordozta az átkot. Az átok elveszítette
az erejét az újjászületett hívő felé, Jézus Krisztus által.
Mi az Ábrahámi ígéretek örökösei vagyunk. Igaz, hogy Hagin még úgy írja a könyvében –
megváltás a szegénység, a betegség és a szellemi halál átkától – hogy megváltást nyertünk a
törvény átka alól.
De az újabb világosság fényében már az elöljárónk is úgy tanítja, hogy nem is voltunk az
átkok alatt. A zsidók voltak az átkok alatt. Fel lehet lélegezni. Az átok nem hozzánk tartozik.
Hallelúja! Egy-két esetben megnézzük, hogy a bibliai személyek közül ki milyen áldott volt?
1Mózes 13,2. 6.
2. Ábrám pedig igen gazdag volt barmokkal, ezüsttel és arannyal.
6. És nem bírá meg őket az a föld, hogy együtt lakjanak, mert sok jószáguk volt, és
nem lakhatának együtt.
Magyarul kevés volt a legelő, nem volt elég elemózsia a jószágok számára. Tehát el
kellett válniuk és más területekre kellett menniük. Ez melyik időben van? Még az Ábrahámi
szövetség előtt, mert még Ábrám a neve. Gyakorlatilag itt az édeni szövetség hatása, az Éden
kertben mondott áldás uralkodik Ábrám felett. Izsákról is olvashatunk, hogy ő is jómódú volt.
1Mózes 26,12.
12. És vete Izsák azon a földön, és lett néki abban az esztendőben száz annyira, mert
megáldá őt az Úr. Hallelúja!
Ha te elvetsz egy zacskó cukorborsót, akkor neked lesz abból száz annyi? Hallelúja!
Uram, van hitük. Csontokban van gyógyító kenet.
1Mózes 17,1-2.
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.
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2. És megkötöm az én szövetségemet közöttem és teközötted: és felette igen
megsokasítlak téged. Ámen.
Az előző versben azt olvastuk, hogy Ábrám áldott és gazdag. Most pedig Isten előáll a
szövetségkötés lehetőségével és azt mondja, hogy még jobban megáldalak. Istennek az egyik
neve az El Shaddai. A héberben így is van leírva. Az El Shaddai úgy írható körbe, hogy az
Isten, aki mindenre elegendő. Aki mindenből annyit ad, hogy még marad is és áldássá tudsz
válni mások számára is.
El Shaddai további ígéretet tett Ábrahámnak és a szövetségkötés lehetőségét felkínálta.
Ábrahámnak viszont volt egy átmeneti dilemmája: Zűrzavarban vagyok. A holdistent
otthagytam, most egy láthatatlan Istennel beszélgetek, öreg vagyok, lassan megőrülök, mert
egészséges állatokat ölök le a szövetségkötéshez.
De aztán Ábrahám jobb belátásra tért és a helyes utat választotta, aminek az előnyét mi is
élvezhetjük. Mert mi Ábrahám magvai vagyunk, a szellemi magvai.
2Mózes 12,35-36.
35. Az Izrael fiai pedig Mózes beszéde szerint cselekedének és kérének az
egyiptombeliektől ezüst edényeket és arany edényeket, meg ruhákat.
36. Az Úr pedig kedvessé tette a népet az egyiptombeliek előtt, hogy kérésükre
hajlának és kifoszták az egyiptombelieket. Hallelúja!
Ez a történet akkor játszódik, amikor Izrael népe fogságban, rabszolgaságban van
Egyiptomban és Isten meghallotta a kiáltásukat, a szövetséges nép kiáltását és
közbeavatkozik.
Isten Izrael népét kedvessé tette az egyiptomi nép előtt. Ezt megint raktározzátok el, hogy;
Isten kedvessé tesz benneteket, azok előtt a személyek előtt, akikkel találkoztok.
Tehát olyannyira kedvessé tette őket Isten az egyiptomiak előtt, hogy kifosztották őket.
Azt olvassuk, hogy gazdagon távoztak Egyiptomból. El tudjátok képzelni azt, hogy egy
rabszolga meg tud gazdagodni? Nem igazán, mert a hasznot az ura lehúzza, lenyúlja, de Izrael
népe gazdagon távozott.
Zsoltárok 105,37.
37. És kihozá őket ezüsttel és arannyal, és nemzetségeikben nem volt egy beteg sem.
Hallelúja!
Ez dupla áldás. Gazdagok és egészségesek. Hallelúja! Egy kis történelmi kitérőt teszünk.
A szövetséges nép Egyiptomból kiáltott Istenhez. Isten megemlékezett a szövetségről, amit mi
úgy olvasunk a Bibliában, hogy különböző csapások érték Egyiptomot.
Megjelentek ilyen-olyan állatok, bogarak, rovarok, békák. Igazából ezek nem mások, mint
Egyiptom hamis istenei. Az Egyiptomiak gyűlölték a juhokat. Valamiért számukra ez
tisztátalan volt.
Képzeljétek el, hogy jön Mózes birkaszagúan és azt mondja, hogy: Fáraó, engedd el Isten
népét! És Mózes kezében van a haszid pálca. Amikor a varázslók is kígyókat hoznak elő, a
Mózes-féle pálca kígyóvá változik és elnyeli a hamis kígyókat, és a hamis isteneket. Mózes
Isten szájaként, az Istennel való szövetséggel lépett színre, a fáraó elé.
Az Úr szólt Egyiptom felé, a fáraó felé, hogy én haszidot szeretnék mutatni felétek, ha
elengeditek az én népemet. De ha sarokba szorítasz, akkor a népem folyton kiáltani fog és
meg kell, hogy öljelek, mert a szövetség ezt kívánja.
Egyiptom népe ezt nem értette. Isten megint szól hozzájuk, hogy elengednéd végre a
népemet? Nem látod, hogy én vagyok az igaz, élő Isten? A fáraó megátkozta a szövetség
népét, Isten választott népét. Mivel Isten szavát adta, hogy a szövetséges népéhez hűséges
marad, átok szállt Egyiptomra. Ez a haszid működésben.
2Mózes 34,1-2.
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1. És monda az Úr Mózesnek: Vágj két kőtáblát, hasonlókat az előbbiekhez, hogy
írjam fel azokra azokat a szavakat, amelyek az előbbi táblákon voltak, amelyeket
széttörtél.
2. És légy készen reggelre, és jöjj fel reggel a Sínai hegyre, és állj ott előmbe a hegy
tetején. Ámen.
Mint hallottátok, az első kőtáblákat Mózes összetörte és vissza kellett menni még egyszer
az Úr jelenlétébe, hogy megkapja ismét a törvényt. De tisztán kell látni azt, hogy előbb volt az
Ábrahámi szövetség és azon alapul a Mózesi törvény.
Ma pedig nem a törvényeket kell követnünk, mert újszövetségben vagyunk, hanem a
Szent Szellem vezetését kell követnünk. Ezt várja el az Úr tőlünk. Mózes a szövetség
képviselőjeként járult Isten elé.
2Mózes 34,5-6.
5. Az Úr pedig leszálla felhőben, és ott álla ővele, és nevén kiáltá az Urat:
6. És az Úr elvonula őelőtte és kiálta: Az Úr az Úr, irgalmas és kegyelmes Isten,
késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú. Ámen.
Az irgalom szó a héberben a heszed szó, ami a haszidnak a rokona. Tehát szövetségről van
szó. Mózes adta át a népnek az Úr üzenetét, a törvényt.
Isten hozzáállása a következőképpen fogalmazható meg: Arra vágyom, hogy haszidot
mutathassak felétek, megvédjelek benneteket és mindent megteszek, hogyha átléptek egy
olyan pozícióba, ahol én ezt meg tudom tenni.
Azért kellett az ószövetségben betartani a törvényt, hogy olyan pozícióban legyenek, hogy
Isten meg tudja őket áldani. Nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy amikor Egyiptomból
kivonultak és a pusztában bolyongtak 40 évig, ez az irgalmas haszid Isten mit tett velük?
Folyamatosan volt ennivalójuk. Jött a manna, ha húsra volt szükségük, odarepültek a
fürjek, ha vízre volt szükségük, akkor csak meg kellett ütni a kősziklát egy pálcával.
Mindenben gondoskodott róluk és mégis lázadtak, hogy; itt halunk éhen, itt pusztulunk el.
Nem látták meg a hűséges Istent. Volt vérszövetségük, de nem álltak rajta. Az Úr haszidja így
szól: ha ki is lépnek a szövetségből, vagy a törvényt megsértik, nem ölöm meg őket.
Áldozzanak fel egy állatot.
Ez a hozzáállás az Ábrahámi szövetségen alapul. Te a szövetség képviselője vagy, a Menny
nagykövete, a Menny konzulja. Ahhoz, hogy Istent képviseld, nem illik hozzád a szegénység,
a betegség, a nyomorult kinézet, a levertség, az erőtlenség, a gyengeség, és a kopott küllem.
Az ördög szeretné azt, hogy így képviseld Istent, de te ne egy lepusztult szamáron, hanem
egy telivéren lovagolj. Már egy kis szövetségi tudás lerántja a leplet az igazságról.
A 7. résznél tartunk és hiszem, hogy sok világosságot kaptatok ebből a tanítás sorozatból,
hogy; mi tartozik hozzánk és milyen Istenünk van. Aki mellettünk áll, aki a javunkat akarja.
A szövetség egyik tétele, hogy Isten Ábrahámon keresztül hoz valakit, aki megáldja a föld
minden nemzetségét. Isten behozta Jézust, aki felhatalmazást adott a bővölködésre Izrael
népének, és a nemzeteknek.
Először a szellemi bővölködést kell megragadni. Az első cél ez legyen. Ez nem más, mint
az újjászületés. Az újjászületés pedig úgy határozható meg, hogy egy olyan szövetségi
kapcsolat jön létre, amely áldást terem Isten haszidján keresztül.
Isten ugrásra készen áll, mert a szülői szeretetből fakadó hozzáállása – az El Shaddai és a
Jahve kombinációja – azonnal hajlandó cselekedni érted, értem, a szövetséges partnerért.
Ez a fajta motiváció termi meg mindazt, ami ahhoz szükséges, hogy az ember Istennel
egyenlő partner lehessen, átvehesse az áldást és ezáltal bővölködjön.
János 1,12.
12. Valakik pedig befogadták Őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá
legyenek, azoknak, akik az Ő nevében hisznek; Hallelúja!
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Akik befogadják Jézust, azok jogot kapnak arra, hogy Jézus szövetséges partnerei,
testvérei legyenek. Gondolkodtál már ilyen szemszögből ezen az Igén? Most már fogsz. A
vérszövetségben az ember egyenrangúvá vált Istennel.
Így már az ember alkalmas arra, hogy elküldessen az örömhír hirdetésére. Az
aranytáskával, meg a saruval a lábán. Az Ige hirdetése lényegesen különbözik az Ószövetség
és az Újszövetség között.
Az Ószövetségben szellemileg halott emberek hirdették az Írásokat. Az Újszövetségben
pedig élő szellemmel rendelkező emberek Istentől felkent elhívottak hirdetik az Igét.
Legalábbis így kellene lenni mindenhol.
Te újjászületett és kiválasztott vagy arra, hogy képviseld a szövetséget, és áldássá válj
mások felé. A haszid, illetve az agapé kiöntetett a szívünkbe a Szent Szellem által, és a
kincsünk cserépedényben van.
Szombaton, amikor már kijöttünk az épületből, akkor Sanders Erzsébet még odalépett
hozzánk és azt mondta, hogy nagy kincsünk van, és azt meg kell osztani másokkal.
2Korinthus 4,7.
Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy amaz erőnek nagy volta Istené
legyen, és nem magunktól való. Ámen.
Ez a kincs a világosság, az Ige, ami bennünk van és a világ erre szomjazik, erre vágyik.
Példabeszédek 21,20.
20. Kívánatos kincs és kenet van a bölcsnek házában; a bolond ember pedig
eltékozolja azt.
Szintén a kincsről beszél.
2Timóthesus 1,14.
14. A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szent Szellem által.
Miután felismered, hogy ki vagy a szövetségben, ki vagy a szövetségi kapcsolatban,
onnantól kezdve Istent akarod szolgálni és kijelented az Úr előtt, mert a szíved lobog: Uram,
hirdetem mindenfelé azt, hogy Isten szövetséget kötött az emberrel. Hallelúja! Hisszük, hogy
kaptatok ma is újat.
Köszönjük Uram a gyógyító kenetet. Hálát adunk a Szent Szellem munkálkodásának.
Először az ízületekben, majd a lábszárban, a forgóban, a csontokban van gyógyító munka.
Jézus nevében.
Légy áldás mások számára, sokak számára és oszd meg azt a kincset, ami a szívedben
rejtőzik, a Jézus nevében. Nagy tűzzel és hatalommal szolgálj. Köszönjük a nyitott ajtókat és
kapukat, amiket elkészítettél Uram a számunkra.
Az Ige világosságát hintsd a körülötted levők felé. Minden dicsőség Uram téged illet.
Áldott legyen a kezed minden munkája a Jézus nevében. Töltsd be az elhívásodat.
Tanulmányozd és szóld az Igét Jézus nevében. Légy egészséges és szabad. Légy áldás az
emberek számára. Köszönjük Uram a gondoskodásodat és a kegyelmedet a Te gyermeked
felett.
Egy kis összefoglaló a Hit mértékének a 4. részéből:
Ami nagyon sarkalatos, az a ’most’ hit. Múlt héten elhangzott az imának az egyik
akadálya, ami az ellenszegülés volt. Hogy valaki imádkozhat, teheti a megvallásokat és
mégsem működik úgy, ahogy kellene. Ez volt az ellenszegülés, lázadás.
Jön még egy a felsorolásban, hogy ha valaki nem a ’most’ hitben működik. Mert a ’most’
hit gyakorlatilag azt jelenti, hogy jelen időben vesszük el.
Amikor a pásztor felsorolja a gyógyító ajándékokat, akkor kell hinni, hogy most megvan
nekem. Ugyanis a hit nem várakozik, hogy majd. Ha valaki kitolja a jövőbe a gyógyulását,
vagy bármi mást, akkor abból nem lesz semmi, amíg át nem kapcsol a ’most’ hitre.
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A legelső rádiónk, amit gyerekkoromban láttam - és még mindig megvan, mint emlék - az
oldalán volt egy nagy gomb, amit lehetett tekerni, hogy középhullám, hosszú hullám, rövid
hullám.
Nekünk is így kell hullámot változtatni, hogy átálljunk a ’most’ hitre. A jövő idő nem a
hitet munkálja. Az is akadály lehet bármilyen területen, ahol valamit vársz, és kívánsz, és
kértél, ha nem a ’most’ hitben működsz.
A hit cselekedete alapján fogan meg a kívánság. Amikor megfogant, akkor jöhet a
horgászbot és lehet tekerni az orsót. Emlékeztek, amikor Máriának az angyal megjelent?
Elmondta, hogy Istennek milyen terve van az ő életével kapcsolatban.
Mikor fogant meg a mag Máriában? Amikor beleegyezett. Amikor azt mondta, hogy
legyen nékem a Te beszéded szerint. Ez volt egy hit cselekedet. Mert elég nagy kockázatot
vállalt, mert még nem volt férjnél, és mint lányanyát megkövezhették volna.
Eddig még nem figyeltem fel rá, de lehet, hogy elhangzott korábbi a tanításokban, hogy a
gyógyulásnak két fő irányzata van. Az egyik esetben Isten, a másikban pedig az ember
kezdeményez.
Az isteni kezdeményezésre példa: amikor Pál apostolnak a damaszkuszi úton az Úr
megjelent és azt akarta, hogy a szolgálója legyen. Pál nem tudott rugódozni az ösztöke ellen
és beállt a sorba.
Hasonlóképpen Isten kezdeményezte a Bethesda tavánál a víz felkavarását angyalok által.
Aki elsőre belépett, az meggyógyult.
De amikor megjelennek a gyógyítások ajándékai, akkor Isten természetfeletti módon
gyógyít, tehát Ő kezdeményez a gyógyítások ajándéka által. Nekünk hívőknek kell a ’most’
hittel megragadni.
A másik, amikor ember kezdeményez. Gyakorlatilag én imádkozom hittel,
kezdeményezek valamit és az ima végén máris elveszem és megragadom.
A János 10,10-ben ír az Ige a tolvajról. A tolvaj lehet maga az ördög is, de lehet a
küldötte, aki rá akar szedni különböző dolgokra. Bizony annak ellenére, hogy ma is olvastuk
az Igéből, hogy Isten veled van, és mindenhova veled megy, és soha nem hagy el és Jézus is
ugyanezt ígérte.
Mégis vannak keresztények, akik valamilyen csalódás által azt mondják, hogy Isten
engem elhagyott és hátat fordítok. Ilyenkor kellene megnézni azt, hogy hol van erre az Ige?
Van-e rá egyáltalán Ige? Hallelúja!
Azt hiszem, hogy mindent elmondtam. Az Úr beosztotta az időnket. De te vettél valamit
az Úrtól, Irma. Mondd el, légy szíves az aranytáska álmodat.
– Az csak egy álom volt.
– De lényeges.
– Aranytáskákat láttam kettő darabot és két pár cipős lábat. Ez biztos, hogy ránk vonatkozott.
– A saru, amiről egyszer én kaptam egy színes, szélesvásznú képet, azt jelenti, hogy menj és
hirdesd az Evangéliumot. Valamelyik társadnak szól a másik táska és a másik cipő. Hallelúja!
Minden mennyei áldással megáldattál a Krisztusban!
*A barna színnel jelzett részek más fordításból származnak.
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