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VÉRSZÖVETSÉG – 8. A szövetségi hit
Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege
Ságvár, 2014. 03.10.
Köszönjük drága Úr Jézus, hogy Te utat nyitottál a számunkra és Te vagy az út,
amelyiken mi járunk. Hálát adunk a világosságért, amit elhoztál. Köszönjük, hogy
megismerhettük a keskeny utat, amely hozzád vezet.
Hálát adunk a mennyei állampolgárságért, amit elnyertünk az üdvösségünk során.
Köszönjük Uram a békességedet, az örömödet, ami kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Szellem
által. Hálát adunk, hogy megoszthatjuk a szövetség örömhírét, a szövetség Igéjét a
környezetünkkel.
Köszönjük a nyitott szíveket, a halló füleket és a látó szemeket, akik megértik és magként
befogadják Isten Igéjét. Hálát adunk a mai alkalomért. Az áldások teljességét árasztjuk ki
felettetek. Megkötjük a betegség szellemét a gyülekezet minden tagja felett és hozzátartozóik
felett a Jézus nevében.
Nem tűrjük el a pusztító munkálkodását egyikőtök életében sem, mert Krisztusban teljes
körű megváltást nyertünk a betegség és a szegénység alól. Köszönjük az örök életünket.
Köszönjük a drága szent vért, amellyel meghintjük a portánk minden szegletét, a
határvonalakat, az ajtófélfákat, hogy az ellenség ne tudjon oda belépni.
Mert a szent vér csak a szövetséges feleknek engedi meg, hogy be- és kijárjanak a Jézus
Krisztus szent nevében. Tied minden dicsőség Uram mindörökkön örökké. Ámen.
Köszöntsd a szomszédodat és emlékeztesd arra, hogy Jézus az út. Szeretettel köszöntünk
benneteket. Megtiltjuk a vírusok, a bacilusok, baktériumok működését, munkálkodását. Az
életetek felett lezárjuk ezeket a Jézus nevében és elvesszük a slusszkulcsot.
Kedden este jött egy nyomasztás. Félrevonultam, míg a gép dolgozott és elkezdtem
nyelveken imádkozni. Nekem úgy jött, mintha a vallásosság szelleme próbálna rátelepedni a
gyülekezetre, vagy a gyülekezeti tagokra, vagy kimondottan egy konkrét személyre, de aztán
elment. Érzékelte valaki ezt?
.
Folytatjuk a Vérszövetség című tanítás-sorozatunkat a 8. résszel. A mai tanítás címe: A
szövetségi hit.
Amikor hitépítő céllal olvasod az Igét, akkor képzeld el azt, hogy ott állsz a szövetség
kötés helyszínén. Végigvettük ezeket az elemeket korábban. A kettévágott állat jobbról és
balról, középen a vérút. Képzeld el, hogy te ott állsz a szövetség kötés helyszínén.
A vérszövetség egy olyan alap, amit senki nem tud széttépni, mert olyan erős és olyan
szilárd. Isten egy hittermelő eszközt adott; ez a vérszövetség. Fontos, hogy az elménket
megújítsuk ezen a vonalon is, hogy mi a vérszövetség. Milyen pozíciónk van a
vérszövetségben? Mi tartozik hozzánk a vérszövetségben?
Át kell értékelni a megváltás kifejezést és a barát szót is, mert a vérszövetség tükrében
sokkal többet fognak ezek jelenteni. A szövetségi kapcsolat, szövetségi tudatosság és a
szövetségi ismeret nélkül nem érthető a Biblia. Nem érthető a szövetség kifejezés.
Ha megújítjuk az elménket és a szívünkben elplántáljuk a szövetségi hitet, akkor innentől
kezdve, rá tudunk állni a szövetség erejére és a szövetség hatalmára. Ennél fogva leszünk
képesek beteljesíteni Isten tervét. Az evangelizációhoz a kulcs nem más, mint a szövetség
Igéjének a hirdetése.
Vannak, akik nem hajlandók Isten tervét beteljesíteni különböző okok miatt. Nekik félre
kell állniuk, hogy másokat előre engedjenek, a helyükre engedjenek, és ők végezzék el Isten
munkáját. Nagyon sokat fog jelenteni az, amikor már az Úrnál leszünk, és Ő azt fogja
mondani, hogy: Jól van, jó és hűséges partnerem a haszidban.
Máté 25,21.
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21. Az ő ura pedig monda néki: Jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra
bízlak ezután; menj be a te uradnak örömébe. Ámen.
Ebből az Igéből mást is ki lehet olvasni. Isten először mindig egy kisebb dolgot ad. Ha azt
hűségesen beteljesítjük, akkor tud ránk bízni nagyobbat.
Ez pont olyan, amikor otthon a gyermekeinkre először kisebb feladatokat bíztunk, mert
még kicsik voltak. Azonban ahogy növekedtek, egyre komolyabb feladatokkal bíztuk meg
őket.
Most megvizsgáljuk, hogy milyen hatással volt a szövetség Ábrahám hitére. Egyértelmű,
hogy építő jellegű.
1Mózes 15,1.
1. E dolgok után lőn az Úr beszéde Ábrámhoz látomásban, mondván: Ne félj Ábrám:
én pajzsod vagyok tenéked, a te jutalmad felette igen bőséges. Ámen.
Isten látomásban közli Ábrámmal, hogy; én vagyok a te pajzsod. A héberben
szimbolikusan azt jelenti, hogy védelmező Isten. Ábrám ezt tudta, de nem hitte, mert
hiányzott a haszidból való megértése. Két Igeverset fogunk felolvasni. Az egyik helyen
Ábrahám nevetett, utána pedig Sára.
1Mózes 17,17.
17. Ekkor orcájára borula Ábrahám, és nevete és gondolá az ő szívében: vajon
százesztendős embernek lesz-é gyermeke? Avagy Sára kilencvenesztendős lévén, szülhete? Ámen.
Gyakorlatilag az ő nevetésük elárulta a hitetlenségüket. A héberben a nevet szó azt is
jelenti, hogy gúnyol, gúnyolódik.
1Mózes 18,12.
12.Nevete azért Sára magában, mondván: Vénségemre lenne-é gyönyörűségem? meg
az én uram is öreg! Hallelúja!
Ehhez a vershez azért hozzáfűznék egy gondolatot: Lenne-e gyönyörűségem? Ez a szó a
héberben azt jelenti, hogy élvezet és gyönyör. Vannak olyan tanítók, akik ezt a házaséletre
vonatkoztatják. Menjünk tovább. Aki nem ismeri a szövetséget, annak a hite nincs
megalapozva a szövetségben. Ábrahám is azt kérdezi az 1Mózes 15,8-ban, hogy miről fogom
felismerni azt, hogy Isten nekem adta az ígéret földjét? Tehát volt kérdése, mert nem volt
előtte tiszta a kép.
1Mózes 15,7-8.
7. És monda néki: Én vagyok az Úr, aki téged kihoztalak Úr-Kaszdimból, hogy
néked adjam e földet, örökségedül.
8. És monda: Uram Isten, miről tudhatom meg, hogy öröklöm azt?
Kérdések merültek fel Ábrahámban. Szerette volna tudni és tisztán látni, hogy mi vár rá.
Engedelmes volt, amikor Isten azt mondta, hogy gyere ki arról a földről, ahol a holdistent
imádtad.
Semmit sem tudott, de engedelmesen követte az Urat, az Ő útmutatását. De mégis
szeretett volna egy biztos képet látni. Az El Shaddai – ami azt jelenti, hogy mindenre
elegendő, sőt még azon túl is, a túlcsordulónál is több – kész megkötni a szövetséget vele és a
nevét össze akarja kötni Ábrámmal.
Ábrámnak viszont tudnia kellett, hogy kivel köti össze az életét ebben a szövetségben,
amit Isten fölajánlott. A Mindenható Isten, Ábrám jutalmazója, haszidja. és mindezek csak
hittel ragadhatók meg.
Hittel vehetők birtokba. Isten megjelent Ábrámnak, ami azt jelenti, hogy Isten jelenléte
vette körül Ábrámot, amikor Ő szólt hozzá.
1Mózes 17,1.
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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. Ámen.
Azt mondta Isten, hogy én vagyok a gondoskodó. Én vagyok feléd a haszidadó. Múlt
héten felmerült egy kérdés, amire most, idekapcsolódva adom meg a választ.
Amikor Isten megjelent a szövetségkötés helyszínén, és más helyen pedig a Biblia azt írja,
hogy ember nem láthatja Isten arcát. Az 1Mózes 15,12-ben, az áll, hogy: és lőn
naplementekor, mély álom lepé meg Ábrámot. Tehát bealudt.
A 17-es versben pedig azt látjuk, hogy és amikor a nap lement – tehát ez ugyanaz a nap,
ugyanaz az alkonyat – és sötétség lett, íme egy füstölgő kemence és tüzes fáklya ment át a
húsdarabok között.
1Mózes 15,12. 17.
12. És lőn naplementekor, mély álom lepé meg Ábrámot, és ímé rémülés és nagy
sötétség szálla őreá.
17. És mikor a nap leméne és sötétség lett, ímé egy füstölgő kemence, és tüzes fáklya,
mely általmegyen vala a húsdarabok között.
Nagy valószínűséggel Ábrám aludt és nem volt az a veszély, hogy meglátja Isten arcát.
Ezen még esetleg lehet elmélkedni, kijelentést venni, olvasgatni az Igét. De így első
rátekintésre itt úgy tűnik, hogy Ábrám aludt.
Ez csak egy kis kitérő volt a múlt heti kérdésre. Mint hallottuk többször is a versekben,
hogy Isten az ígéretet olyan házaspárnak tette, ahol a férfi kilencvenkilenc éves, az asszony
pedig kilencven. Az érett koruktól függetlenül azt mondta nekik, hogy sok nép atyjává teszlek
téged.
Beszéltünk a névcseréről; hogy Ábrámból Ábrahám lett, Száraiból Sára lett és
kénytelenek voltak egymást úgy hívni, hogy sok nép atyja, sok nép anyja. Mert ezt jelenti az
Ábrahám, illetve a Sára.
Isten a szövetségkötés által bizonyította be, hogy Ő komolyan gondolja az ígéretét. Mert
Ábrám feltette a kérdést, hogy miből tudom én ezt meg, hogy ez az ígéret komoly? Isten azt
mondta, hogy én kötök veled szövetséget, hogy lásd meg az én komolyságomat, hogy az én
szándékom komoly.
Ez hatalmasabb annál, hogy az elme fel tudja dolgozni, be tudja fogadni. De a szövetségi
kapcsolatban Ábrahám már el tudta hinni Isten ígéretét. Egy nagy lépés történt előre, mikor a
szövetséget megkötötték. Ábrahám a hitét úgy serkentette, hogy a csillagok számára
emlékezett.
Az 1Mózes 15,5-ben olvastuk már, hogy Isten kivitte őt a csillagos ég alá és azt mondta,
hogy tekints fel, ennyi lesz a te utódod. Azaz, megszámlálhatatlan. Miután Isten megkötötte
Ábrahámmal a szövetséget, innentől kezdve neki szövetségi haszidba kellett cselekednie
Ábrahám felé.
Isten volt az El Shaddai, a haszid, az apa, és az anya együttvéve és mindaz, amire
szüksége volt Ábrahámnak, illetve az emberiségnek. Korábban már említettem, hogy a
héberben az Isten szó az éppúgy áll hímnemben, mint nőnemben. Tehát a mi fizikai
világunkban van különválasztva a két nem.
Volt olyan ezoterikus, aki régen megkérdezte tőlem, hogy: Atya van, de hol van a
mennyei anya? Hanem Isten, Ő a gondoskodó szülőpáros. Mondhatjuk így is.
Isten azt mondta Ábrahámnak, hogy mindazt neked adom, ami az enyém. És itt van a
kenet hozzá, hogy el tudd hinni. A Biblia mondja az 1Korinthus 3,21-ben, hogy minden a
tiétek. Ez a minden, a szellemi birodalomban áll a rendelkezésünkre. Nem mindenki hiszi el
ezt, ez a probléma.
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Isten a szavát adta az ígérete mellé, de az embernek ez nem volt elég. Az ember nem
értette a haszidot és azt, hogy ez mindörökké tart. Aki hisz Isten szavának, ez a hit megtermi a
hit szellemi anyagát. A hit egy szellemi anyag, ami természetesen kézzel nem fogható.
A hit a szellemi termékeknek a fő alapanyaga. Minden szellemi működés és minden
szellemi törvény a hitre támaszkodik. Bármilyen szellemi erő is működik, annak az anyaga a
hit. A hiten alapul minden. A szellemi termékek központi anyaga a hit. Ez a hit az ígéretből
termelhető ki.
Ábrahám kapott egy ígéretet, és ahogy megkötötték a szövetséget egymással, a hitét
serkentgette azzal, hogy feltekintett a csillagos égre, hogy neki ennyi utódja lesz. És 25 éven
keresztül nem adta fel, mert Izsák az ígérettől számított negyedszázad múlva született meg.
Tehát részéről kellett egy hosszútűrés, egy megállás a hitben.
Ez úgy működik nálunk is, hogy megragadunk egy ígéretet a hétezerből, ezt hisszük, ez
kiépít egy szellemi kapcsolatot az ígéret és a szívünk között. Ez beépül a szívünkbe és utána
lesz képes működni. A hit egyik cselekedete az Igei megvallás.
Ezt teszi mindenki, de sokan nem tudják, hogy az igei megvallás a vérszövetség tételein
alapul, mivel a vérszövetség tételei itt vannak a Könyvek Könyvében, Ószövetség
formájában, illetve Újszövetség formájában. A vérszövetség tételeit valljuk meg a különböző
helyzetek felett.
Amit hitben át akarsz venni, az a haszidon alapul, mert van egy szövetségesed. Amit
birtokol a másik, az az enyém is, és a tiéd is. Jogod van igényelni belőle. Jogod van hittel
megragadni és elvenni. Vagy, ahogy legutóbb hoztuk azt a képet; jogod van a horgot
beleakasztani és beorsózni.
A haszid megértése hitet terem. Ezt láthatjuk Ábrahámnál is. A hit szellemi erőt szabadít
fel. A szövetségi hit egy olyan pozícióba helyez téged, ahol képes is vagy megállni. Megállni
hitben, megállni az ellenséggel szemben mindaddig, amíg a változás meg nem érkezik.
Ha ilyen hasznos a számunkra a szövetségi hit, akkor azt is megfogalmazhatjuk bátran,
hogy itt az ideje a halált és a betegséget térdre kényszeríteni. Az eszközt megkaptuk hozzá. A
lehetőség megadatott minden újjászületett hívőnek.
Isten Igéjét hogyan lehet másképp meghatározni? Úgy, hogy a vérszövetség tételei. Azt
mondja Isten Igéje, hogy a vérszövetség tételeit tartsd a szemed előtt, mint Ábrahám, amikor a
csillagokra tekintett. Tartsd a szívedben és a szemedet hajtsd oda a szövetségi beszédre, mert
ez életet jelent a számodra.
Példabeszédek 4,20-22.
20. Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédeimre hajtsad füledet.
21. Ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket a te szívedben.
22. Mert életük ezek azoknak, akik megnyerik, és egész testüknek egészség. Ámen.
Minél több érzékszervi ponton megy belénk az Ige, annál hatásosabb. Említi az Ige a
szemet, a szívet, a fület. Tehát látni, hallani, beraktározni, bespájzolni. Mert ez az élet. Ez az
élet kenyere. A szövetséget tartsd a gondolataid középpontjában, és az ígéretekre fókuszálj.
Soha ne engedd meg, hogy bármilyen látható körülmény a tekintetedet a fókuszodat
levegye a szövetségi ígéretekről, levegye a keresztről. Korábban ezt úgy hallottátok, hogy
nem mindegy, hogy az ember hová tekint; felfelé a keresztre, ahol a munka bevégeztetett,
vagy pedig le, a világi körülményekre és a problémákra.
Az előbbi felemel, az utóbbi pedig lehúz. Ahogy a haszid mozgásba lép új értelmet fog
nyerni a Biblia, ahogy olvasod. A szövetség ígéretei, ami más néven az Ige, Isten haszidján
alapul és Ő készen áll a cselekvésre.
Nekünk kell a slusszkulcsot betenni a zárba és elfordítani. Mert attól, hogy betettük a
zárba, még nem fog elindulni. El is kell fordítani. Kell hozzá üzemanyag. Az pedig a szeretet.
Mert a hit szeretet által munkálkodik. Hol van a szövetség szava? A szövetség beszéde? Azt
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mondja Pál, hogy közel van hozzánk. A szívünkben van és a szánkon keresztül jön ki, ha
megnyitjuk.
Róma 10,8.
8. De mit mond? Közel van hozzád az Ige (Rhema), a szádban és a szívedben van:
azaz a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk. Ámen.
A szövetség szava a szádon keresztül jön ki, ha megnyitod és célirányosan használod.
Mert rögtön mondhatod azt, hogy az 1Péter 2,24 alapján Jézus sebeivel gyógyulást nyertem
két évezrede. Ez most az enyém, mert a rendelkezésemre áll és most elveszem.
Jézusnak nem kell személyesen eljönni hozzád, bár elő szokott fordulni. A korábbi
történetekben is hallottunk már ilyent, mert Jézusnak számtalan felkentje van Krisztus
testében. Oda mész hozzá és megkéred, hogy tedd rám a kezed.
Régebben a pásztorunk is megkérdezte, hogy melyik korban lett volna szerencsésebb élni?
Mikor Jézus a földön volt, vagy most? Volt, aki azt mondta, hogy akkor, amikor Jézus. De
képzeld el, hogy most szamárháton el kellett volna menni Jeruzsálembe. Akkoriban nem volt
autó és nem volt repülő, vagy kettes helyi járat. Egy, kettő, egy, kettő.
Most viszont Isten Szelleme mindenhol ott van. És a felkentjei mindenhol megtalálhatók a
világon. Meg kell különböztetnünk a folyamatos hitmegvallást, ami a szövetség Igéjére épül
és a mentális egyetértést. A mentális egyetértés annyit jelent, hogy igen, én hiszem, ami le van
írva. De ez a fej hit.
Szükség van a szív hitre, mert onnan jön minden élet. Fontos az Igét tanulmányozni és
elmélkedni rajta, de annak le kell csúszni a szellemünkbe. Tehát a mentális egyetértés kevés
ahhoz, hogy áttörés jöjjön valakinek az életében. Nekünk a hit szavát kell szólnunk.
Itt szeretném felhívni a figyelmeteket arra, amit Jézus mondott, hogy a vallásos beszédtől
a hit elillan, elpárolog. Úgy mondta Jézus, hogy hatástalanítjátok a rendeléseitekkel, a
hagyományaitokkal Isten Igéjét. Mert ezek emberi rendelések voltak. A Zsidó levél 11.
fejezetében a hithősökről olvashattok. A hithősök között található Ábrahám is.
Zsidó 11,17-19.
17. Hit által ajánlotta fel Ábrahám Izsákot, amikor próbára tétetett, és az egyszülött
fiát vitte áldozatul, ő, aki az ígéreteket kapta,
18. Akinek meg volt mondva: Izsákban neveztetik néked a te magod;
19. Úgy gondolkozván, hogy Isten a halálból is képes feltámasztani a fiát, ezért vissza
is kapta őt, mint előképet. Ámen.
Ábrahám nem könyörgött a fia feltámadásáért. Ő maximálisan bízott a szövetségi
ígéretben, ami arról szólt, hogy sok nép atyjává teszlek téged. És még csak egy fia volt, Izsák.
Isten őt kérte áldozatként.
De annyira hitt és annyira bízott az ígéretben, hogy hitte azt, hogy a fia feltámad még a
hamuból is. Hiszen másképp nem tudna előállni a nagy nemzet. Ábrahám lelki szemei előtt a
remény festett egy képet. Ha a fia átmenetileg meg is hal, de Isten valamilyen módon
feltámasztja. Azért előkép, mert ez Jézusnak az előképe.
A reményt Isten szava teremtette meg Ábrahám számára. A remény, a hit tervrajza, amit a
hit beteljesít. Nagyon érdekes gondolatok vannak a mai tanításban, majd megkapjátok írásban
is. Tehát a remény a hit tervrajza, amit a hit fog beteljesíteni. Ez kapcsolható a Zsidó 11,1hez.
Zsidó 11,1.
1. A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, a nem látott dolgokról való
meggyőződés, és azoknak bizonyítéka. Ámen.
Úgy is mondhatjuk, hogy a hit a reménylett dolgok anyaga. Amikor a hit felkel a szívben,
akkor lehetetlen, hogy a betegség ottmaradjon a testen. A hit azt szólja: takarodj tünet, a Jézus
nevében, mert nekem szövetségem van Istennel. Isten mindennél nagyobb.
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Lehet használni a szent vér oltalmát, hatalmát. De mindenkinél másképp mutatja a Szent
Szellem, hogy melyik Igébe kapaszkodjon bele. Nem is kell túl sok Ige hozzá. Vagy lehet kéthárom Igét is hozzákombinálni. Például azt, hogy: nem halok meg, hanem élek, élek a
véremben és szent egészségben hirdetem a szövetség Igéjét.
Három-négy Igéből össze lehet kombinálni, és nem is hosszú. A Szent Szellem ezt úgy is
felhozza mindenkinek. A hit, a haszid az agapé szeretet által működik. Mert a hit üzemanyaga
az Isteni fajta szeretet.
A remény és a hit közötti különbség a következő mondatból fog kiderülni. A remény a
lélek horgonya, a hit pedig a szellemünk horgászbotja. Mindegyiknek a végén van egy ilyen
kampós kialakítás.
A horgony végén is, meg a horog végén is, és abba kell, hogy beleakadjon a kívánt dolog,
amit szeretnénk elérni. Ha már beleakadt, akkor lehet csörlőzni. Egy picit rátekintünk Dávidra
is. Ő is egy hitember volt.
1Sámuel 17,26-28.
26. És szóla Dávid azoknak az embereknek, akik ott állának vele, mondván: Mi
történik azzal, aki megöli ezt a filiszteust, és elveszi a gyalázatot Izraelről? Mert kicsoda
ez a körülmetéletlen filiszteus, hogy gyalázattal illeti az élő Istennek seregét?!
27. A nép pedig e beszéd szerint felele néki, mondván: Ez történik azzal az emberrel,
aki megöli őt.
28. És meghallá Eliáb, az ő nagyobbik testvére, hogy az emberekkel beszéle; és
nagyon megharaguvék Eliáb Dávidra, és monda: Miért jöttél ide, és kire bíztad azt a
néhány juhot, amely a pusztában van? Ismerem vakmerőségedet és szívednek
álnokságát, hogy csak azért jöttél ide, hogy megnézd az ütközetet!
Ez a párbeszéd a csatamezőn hangzik el. Dávid a legkisebb gyermek a családban. Három
bátyja a csatamezőn van a hadseregben, mert a másik oldalon jönnek a filiszteusok. Dávidot
kiküldik, hogy vigyen egy kis ennivalót a testvéreinek és hozzon hírt felőlük. Mikor kiér a
csatatérre, akkor szembesül azzal, hogy ott van ez a bizonyos Góliát. Tudjátok, hogy Góliát
milyen magas volt? Benne van az Igében, hogy 6sing, és egy arasz.
Az interneten található a bibliai mértékek átszámításához egy táblázat. Ez kettőszázkilencven centire jött ki nekem. Nem férne be ide a terembe. Sanders pásztor korábban
említette, hogy az óriások 13-15 láb magasak. Azt tudjátok mennyi? Négy és fél méter.
Igen termetes lények voltak ezek. Dávid körülmetéletlennek nevezte ezt a filiszteust, akit
Góliátnak hívtak és közel három méter magas. Ami azt jelenti, hogy ő szövetség nélküli. Azt
mondja, hogy nekem van szövetségem Istennel, mert Isten kötött Izraellel szövetséget. Ő meg
szövetség nélküli.
Tehát már maga ez a tudat is megerősítette őt, hogy Isten az ő oldalán áll. Nem gőgös
volt, amikor azt mondta, hogy ez egy körülmetéletlen. Ő a hitet szólta. Testvére mégis kiakadt
rá, megbotránkozott, megharagudott, hogy minek jöttél ide? Mert úgy is tudom, hogy milyen
vagy? Hogy te vakmerő vagy és azért jöttél ide.
1Sámuel 17,36-37.
36. A te szolgád mind az oroszlánt, mind a medvét megölte: Úgy lesz azért e
körülmetéletlen filiszteus is, mint azok körül egy, mert gyalázattal illeté az élő Istennek
seregét.
37. És monda Dávid: Az Úr, aki megszabadított engem az oroszlánnak és a
medvének kezéből, meg fog szabadítani engem e filiszteusnak kezéből is. Akkor monda
Saul Dávidnak: Eredj el, és az Úr legyen veled! Ámen.
Látjátok? Megint a szövetségi tudat jött elő Dávidnál, hogy Isten a szövetséges partner
fogja őt megszabadítani.
1Sámuel 17,45-47.
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45. Dávid pedig monda a filiszteusnak: Te karddal, dárdával és pajzzsal jössz
ellenem, én pedig a Seregek Urának, Izrael seregei Istenének nevében megyek ellened,
akit te gyalázattal illettél.
46. Ma kezembe ad téged az Úr, és megöllek téged, és fejedet levágom rólad. A
filiszteusok seregének tetemét pedig az égi madaraknak és a mezei vadaknak fogom adni
a mai napon, hogy tudja meg az egész föld, van Istene Izraelnek.
47. És tudja meg ez az egész sokaság, hogy nem kard által és nem dárda által tart
meg az Úr, mert az Övé a had, és Ő titeket kezünkbe fog adni. Ámen.
Megint csak a vérszövetségre hivatkozik ez a vers. Dávid annak a tudatában ment, hogy a
szövetséges partner az ő oldalán áll. Azt is tudta, hogy aki a szövetséges felet támadja és
bántja, az a halál fia.
Fizikailag képtelen lett volna legyőzni Góliátot, mert még a páncélt sem bírta el. Nem
fegyverrel győzte le, mindössze a parittyáját használta, mert Isten vele volt és azt a kavicsot
pont a homlokára irányította. Egyébként, ha máshova csapódik be a kavics, semmi kárt nem
tesz benne, mert fel volt páncélba öltözve a Góliát.
Ott hagytuk abba, hogy a testvére mégis kiakadt azon, hogy ő hogy meri a hitet szólni.
Amikor mi a hitet szóljuk, bennünket is el kezdenek kritizálni, hogy te is ahhoz a fura
csapathoz tartozol? De nyugodtan megmondhatod, hogy mi nemcsak a hitet szóljuk, mi a hitet
éljük, és megvannak a gyümölcsei.
A Róma 10,17-et ismeritek, hogy a hit hallásból van. Mégpedig a szövetség hirdetése által
nyerhető el, a szövetségbe vetett hit. Azt a kétélű kardot hirdeted velem együtt, ami
körülmetélte az újjászületett ember szívét. Ehhez mondok Igét, ha meg akarjátok nézni:
2Korinthus 3,3 és a Róma 2,29.
Ha hiszed, hogy Jézus feltámadt, jogod van szövetségi testvérré válni. Így kerül be az
ember Isten családjába. Jézus a szövetségi testvéred, és a szövetségi képviselőd. Őbenne
látjuk meg azt, hogy kik vagyunk. Hogy kivé tétettünk Krisztusban.
Isten fegyverével, ezzel a kétélű karddal, olyan helyre tudsz belépni, ahova más nem.
Tudod, hogy Isten veled van, a kardja a kezedben, és a nagy vértestvér az Úr, aki
mindenekfelett Úr. A te dolgod az, hogy higgy és Ő véghezviszi.
Ahogy növekszünk hitben, eljuthatunk arra a szintre, ahol a hit már könnyű. Könnyű azt
kérdezni az Úrtól, hogy: Uram, hova menjek, mi a terved velem? Mit tegyek érted? Ki felé
szolgáljak és milyen módon? Ő arra vágyik, hogy élő kőként használjon bennünket, egymásra
rakjon és összeillesszen.
Isten Izrael népéből papokat és királyokat akart csinálni, de ők nem akarták. A Jelenések
könyvében olvassuk, hogy mi újjászületett keresztények királyokká és papokká tétettünk.
Efézus 4,16.
16. Akiből az egész Test, szép renddel egyberakva és egybeszerkesztve a kapcsok
összességének segítségével, minden egyes tagnak mértéke szerint való munkásságával
teljesíti a Testnek növekedését a maga fölépítésére szeretetben. Ámen.
Azt hiszem, mindannyiótok látott már építkezést, vagy részt is vett benne. A kőműves
szakmának az egyik sarkalatos pontja, hogy úgy kell a téglát összeilleszteni, hogy fedésben
legyen és kötésben legyen. Isten is így szeretne bennünket összeilleszteni, hogy Krisztus teste
így fel tudjon épülni.
Igaz, hogy amikor Jézus a földön járt, akkor Ő a kenet teljességében szolgált. Az
ajándékok teljességének a birtokában volt. Ami Jézusban együtt volt meg, az most a Krisztus
testében szétosztva megtalálható. Ezért kell a Krisztus testének egybeállni.
Mert az egyik prófétál, a másik nyelveken beszél, a harmadik a nyelveket magyarázza. A
másik kézrátétellel imádkozik és mindenkinek meg van a helye a testben. A papi szolgálathoz
Isten átadta a ruházatot. Ugye volt fegyver, övcsere, ruhacsere, névcsere, és a ruházat része a
saru, ami az evangélium hirdetésének a szimbóluma.
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Akin rajta van a szövetség saruja, arra oda kell figyelni és vigyázni kell az ilyen lábakra,
hogy ne ütközzenek meg semmiben, hanem tudjanak előrehaladni minden korlát és akadály
nélkül, hogy el tudják végezni a munkát. Elmenjenek az elveszettekhez.
A szövetségi láb előtt az utakat szükséges egyengetni és idetartozik az ima is. Támogatni
szükséges az ilyen lábakat. Nemcsak az Irma kapott álmot a cipőkről, hanem valamikor
nagyon régen, a kezdetek kezdetén én is egy színes, szélesvásznú látást; egy láb, saruval. És
elég sok idő telt el, mire megértettem, hogy ez mit jelent. Hogy kiküldelek az Evangélium
hirdetésére. Menj és hirdesd a szövetség Igéjét.
Sajnos a szövetségből sok helyütt vallást csináltak. Jézus maga mondja; az emberi
hagyományok és az emberi rendelések hatástalanítják a szövetség Igéjét. Ezért ahol vallás
van, ahol a vallásban működnek, ott nincsenek jelek és csodák.
Az igazi egyház, az igazi Krisztus teste úgy működik, hogy a jelek és a csodák
megtapasztalhatók.
A másik probléma az, hogy egyes bibliafordítók nem ismerték a szövetséget, így az ő
fordításuk sajnos értéktelen, mert a szőnyeg alá került a szövetségi ismeret. A vallás helyére
vissza kell állítani a szövetségi kapcsolatot, illetve a szövetségi ismeretet és a megértést.
Az ördög támadni fog, hogyha te bármilyen munkába kezdesz, ami a szövetséggel
kapcsolatos. Például a szövetség Igéjét akarod elvinni valamelyik településre. Az ábrahámi
szövetségkötésekor tudjátok mi történt?
Amikor Ábrahám az állatokat kettévágta és jobbra, és balra fektette, ahogy Isten mondta,
megjelentek a ragadozók. Nem a dögre jöttek, mert még nem volt szaguk, azok friss állatok
voltak. Hanem az ördög küldte oda a ragadozókat, hogy zűrzavart keltsen. Ma is így van.
Zűrzavart akarnak kelteni az igaz Evangélium körül.
Ezt Ábrahám elzavarta. Nekünk is a hitünkkel ellene kell menni ezeknek a romboló
munkáknak. Aki téged üldöz, az Isten szövetségi partnerét üldözi, mert Jézus vére van
feletted. Jézus vére mosott meg, és ha téged valaki kritizál, akkor Jézus vérét kritizálja.
Ezzel tudjátok, mit tesz az illető? Saját vesztét munkálja és életbe lép az Ésaiás 54,17.
Van olyan, aki közülünk ment el és erőteljesen kritizálja a helyi munkát. És nem jól mennek a
dolgai. Mindjárt meglátjátok, miért. Tehát még egyszer mondom, hogy aki a szövetség népét,
téged kritizál, az Jézus vérét kritizálja, a saját vesztét munkálja, mert életbe lép az:
Ésaiás 54,17.
17. Egy ellened készült fegyver sem lesz jószerencsés, és minden nyelvet, mely ellened
perbe száll, kárhoztatsz: ez az Úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk, mely tőlem
van, így szól az Úr. Ámen.
Itt a magyarázat. Hogy jobban értsétek, egy kis világosságot adok még ehhez. A gonosz
száj, aki a szövetséges nép ellen szól, az gyakorlatilag kitaszítja magát a vérútból. Hiába
született újjá, kitaszítja magát a vérútból, és a vérrel bekent ajtófélfán kívülre kerül. És nincs
védelme.
Ugye milyen tiszta, és egyértelmű ez így? Nekünk sem szabad kritizálni senkit, mert
kikerülhetünk a vérútból. Nagyon komoly dolog. Inkább imádkozzunk azokért, akik ezt nem
látják tisztán. A kijelentés, a bölcsesség és a tisztánlátás szellemét árasszuk ki felettük.
Amikor elkezdesz haszidban járni, a problémáid megsokasodnak, de a kegyelem is
megsokasodik. Azt mondja 2Korinthus 12,9-ben Isten Pálnak, hogy az én haszidom bőven
elegendő neked, hogy vereséget mérj az ellenségre.
2Korinthus 12,9.
9. És ezt mondá nékem: Elég néked az én kegyelmem; mert az én erőm erőtlenség
által végeztetik el. Nagy örömest dicsekszem azért az én erőtlenségeimmel, hogy a
Krisztus ereje lakozzék énbennem. Ámen.
A kegyelem szó is szövetségi szó. Tehát Isten haszidja elegendő a számodra, bármilyen
problémával is nézel szembe. Elegendő arra, hogy vereséget mérj és tudj szólni a hegynek,
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ami az utadat állja. Használd Jézus nevét. Az ördög remeg tőled, mert a te neved és Jézus
neve a szövetségben ugyanaz, összeforrt. Azt ragadjátok meg, hogy Isten azt mondta, hogy:
járj az én utamon. Ne a vallásban.
5Mózes 8,6-9.
6. És őrizd meg az Úrnak, a te Istenednek parancsolatait, hogy az Ő útján járj, és Őt
féljed.
7. Mert az Úr, a te Istened jó földre visz be téged; bővizű patakok, források és mély
vizeknek földjére, amelyek a völgyekben és a hegyeken fakadnak.
8. Búza-, árpa-, szőlőtő- füge- és gránátalmatermő földre, faolaj- és méztermő földre.
9. Oly földre, amelyen nem nyomorogva eszed kenyeredet, és ahol semmiben sem
szűkölködsz; oly földre, amelynek kövei vas, és amelynek hegyeiből rezet vághatsz!
Ámen.
Milyen csodálatos ígéret. Ehhez mondja azt, hogy járj az Ő útján. Mondjuk együtt: Járj az
Ő útján. Ez az út nem más, mint a vérút, a két félállat között. A szövetség helyszíne. Ha a
Józsué 22,5-öt megnézed, ott is azt találod, hogy járj az Ő útján.
Józsué 22,5.
5. Csak igen vigyázzatok, hogy teljesítsétek a parancsolatot és a törvényt, amelyet
parancsolt néktek Mózes, az Úrnak szolgája, hogy szeressétek az Urat, a ti Isteneteket,
és járjatok minden Ő útján, és tartsátok meg az Ő parancsolatait, és ragaszkodjatok
hozzá, és szolgáljatok néki teljes szívetekből és teljes lelketekből.
Mi együtt megyünk az Úrral az úton. Új és élő úton. Jézus az út a számunkra. A Biblia
nevezi Őt útnyitónak, és Útnak.
Zsidó 10,20.
20. Azon az úton, amelyet Ő szentelt nékünk új és élő út gyanánt, a kárpit, azaz az Ő
teste által. Ámen.
Új és élő út, amit Jézus megszerzett nekünk.
Zsidó 6,20.
20. Ahová előfutárként bement érettünk Jézus, aki örökkévaló főpap lett Melkisédek
rendje szerint. Ámen.
Ő volt az útnyitó azzal, hogy Ő volt az első újjászületett.
János14,6.
6. Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az
Atyához, hanemha énáltalam. Ámen.
Ezt mindenki ismeri, de jó hallani. Jézus világosan közli, tudatja velünk és mindenkivel,
hogy: Én vagyok az út és nincs más. Ámen. Ez egybefüggő anyag volt, és ez így jött le
egészében. Szerintem hallgatnátok tovább is, ha nem lenne időkorlátunk.
Köszönjük a Szent Szellem munkálkodását. Nagyon sok helyen van gyógyító kenet a
végtagokban, a láb különböző helyein. Múltkor is volt a lábszárban. Gyógyulás van az
ízületben, a boka környékén. A kar területén, a végtagok területén. Jelek és csodák
történjenek. A kezünket fogjuk rátok tenni és imádkozunk értetek az Úr Jézus Krisztus által
átruházott hatalommal, a Jézus nevében.
Köszönjük Atyám, hogy a te gyermeked döntött az Úr Jézus mellett és azt követi, és semmi
nem szoríthatja meg az ő lábát, a Jézus nevében. Köszönjük a nyitott ajtókat és kapukat a
számára. Köszönjük Atyám, hogy rátalált a keskeny ösvényre.
A Szent Szellemed által azon az úton vezeted, ami a legáldottabb a számára. Járj azon az
úton, amit elkészített a számodra, mert az a legjobb, legáldottabb a legvédettebb, és a
legbiztonságosabb a számodra. Ezen van áldás, gyarapodás. Járj a haszid úton, a vérúton.
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Meghintjük szent vérrel ezt a testet és az ellenség minden gonosz munkája levágatik a
Jézus nevében. Szabaddá nyilvánítunk az Ige alapján, a Jézus nevében. Megdorgáljuk a
hamis tüneteket.
Áldások teljességét árasztjuk ki felettük és a családjuk felett a Jézus nevében. A szövetségi
testvéred a mindenható Isten, és az Úr Jézus a közbenjáród. Add át neki minden gondodat és
minden problémádat a Jézus nevében.
Hatalmat veszünk a testek felett, tökéletes működést rendelünk és parancsolunk. A
problémáknak térdet kell hajtaniuk a Jézus Krisztus szent nevében, mert meg van írva, hogy
az ellenség legyőzetett és a talpunk alá vettetett, és azt mi ott tartjuk a Jézus nevében.
Az Atya pedig megígérte, hogy nagy gyorsasággal megrontja a talpunk alatt az ellenséget
a Jézus nevében. Örvendezz ebben, a Jézus nevében. Elindult a gerincben a gyógyító munka.
Egy kis összefoglaló:
Március 2-án a hatalomról volt szó Budapesten. Tudnod kell, hogy hatalmad van a tested
felett, a betegség felett és a sötétség minden ereje felett. A saját testedet pedig tudod
programozni a hit szavával, mert Isten így tervezte.
A kimondott, hittel teli szavakkal tudod a testedet programozni. Mint amikor a
távirányítóval a TV-t tudod irányítani, ehhez hasonlóan. Mindez annak köszönhető, hogy
mögötted áll egy hatalmi struktúra. Mögötted áll a menny minden erőforrása.
Jó, hogy tanulunk a vérszövetségről, mert egy nagyobb megértést ad arról, hogy a
szövetséges partner ott áll mögötted. Amikor szükséged van rá és kéred, hozzájárulsz, hogy Ő
belépjen az életedbe, akkor Ő megteszi. Bármi is történik ma a földön, ez csak Krisztus testén
keresztül történhet. Mert a hatalom Jézus kezéből átadódott Krisztus testének.
Krisztus testét pedig az újjászületett hívők összessége alkotja. Ha rossz dolgok történnek,
akkor ez azt jelenti, hogy Krisztus teste nem élt kellőképpen a kötés hatalmával. Mert mi
megköthetünk dolgokat és a menny ebben támogat bennünket.
A megkötés azt jelenti, hogy leállítok, megtiltok valamit. Azon kívül, hogy megköthetünk
dolgokat, még Isten rettentését is kiáraszthatjuk személyek felett. Hatalomban ültettünk a
trónra. Abban a hatalomban, ahogy Jézus ül az Atya jobbján.
Mindazt, amit az Úr adott nekünk, azt szükséges lenne kiaknázni a magunk és a
környezetünk számára, Krisztus teste számára. Ma már hallottátok azt az Igét, hogy minden a
tiétek, csak nem mindenki hiszi. Amikor azt mondja az Ige, hogy legyőztétek a világot.
tudjátok, kinek szól? A csecsemő keresztényeknek.
Nem ők győzték le igazából, hanem Jézus. Ő pedig ezt a hatalmi pozíciót odaadta az
újjászületett keresztényeknek. És mindenki az alsó lépcsőnél kezdi, az alsó foknál kezdi. Az
alsó szint a csecsemő szint. Aztán jön a bölcsi, meg az ovi, és az iskolás szint.
A számunkra van az Úrnak egy pohara, amiben Jézus vére van. Ez tartalmazza az
áldásokat, az üdvösséget, az örök életet. A világ számára is van egy pohara, az pedig az ítélet.
Nagyon sokszor elhangzik, de nem lehet elégszer mondani, hogy az Igében időt kell tölteni,
mert ez kiépít számodra egy védelmet.
És ha benne vagy az Igében, akkor ellen tudsz állni. Nem elég időnként az Igével
foglalkozni, hanem Jézus azt mondta, hogy maradjatok énbennem. Maradjatok az Igében.
Tehát meg kell maradni az Igében.
Vannak szentek, akik valamiért kikanyarodnak a világ felé, és nem maradnak az Igében,
nem fölfelé fognak emelkedni hitben. Ahhoz, hogy a hit tudjon növekedni, vagy legalábbis
egy bizonyos szinten megállni, folyamatos táplálásra van szükség. Nem elég, ha a csecsemőt
az első héten az anyukája megszoptatja. Folyamatosan kell táplálni. Azt tudjuk, hogy
kegyelem alatt élünk, és hálát adunk az Úrnak.
Jézus a zsidókat váltotta meg a törvény átkától, mert ők voltak a törvény alatt, a választott
nép. Viszont az is cél volt ezzel, hogy a pogányokra is rászálljon az Ábrahámi áldás, azaz
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ránk. Ne felejtsd el, hogy fontos vagy az Úrnak. Tetszésére van az Úrnak, vagy tetszésére
lehetsz úgy az Úrnak, ha elfogadod az Ő szavát.
Akár az írott szavát, akár a Szent Szellem útmutatását és vezetését. Volt szó az óriásokról,
hogy a múltban génmanipulációval próbálták Isten teremtését megzavarni. Azok az óriások,
akikről beszéltünk, hogy 4,5 méter magasak voltak.
A Biblia írja, hogy a gonosz angyalok lejöttek és kapcsolatba léptek a földi asszonyokkal.
Nekünk ettől nem kell tartanunk, mert mi örökre beoltott lények vagyunk, mégpedig a
romolhatatlan Igével. Krisztusban biztonságunk van, úgy ahogy Noé családjának a bárkában.
Óriási jövő vár ránk. Nem kell ott megakadni, nem kell ott megállni, hogy a sárga föld
majd eltakar. Az a test. A Szellemünk és a lelkünk megy az Úrhoz, ha előbb elköltöznénk,
mint ahogy az Úr visszajönne. Az Úrnál újabb és újabb feladatok várnak. Lesz egy ezer éves
millennium, utána a föld újjáteremtése.
Krisztus testének mindig lesznek feladatai. Szó volt arról, hogy elöljárónk hallgat
prófétákat, akik magas szinten ismerik a héber nyelvet, a bibliai héber nyelvet, és a görög
nyelvet. Magyarázzák a mostani történéseket az Ige vonalában. Szó volt arról is, hogy több
helyen hallottak a világban harsonákat. Ez egy távoli zúgáshoz hasonló, amikor sok harsonát
fújnak, és hullámzó.
Köszönjük a figyelmeteket. Köszönjük a befogadó szíveteket. Még egy-két tanítás lesz a
vérszövetségből, mert mindig valami újat lehet tanulni. A mai tanításból lehetett látni, hogy;
egyrészt Ábrahám, másik vonalon pedig Dávid milyen hitet nyert a szövetségből és hogyan
támaszkodott erre a szövetségre, illetve hogyan használta ezt a szövetségi hitet. Mindenki
győzelemre jutott, előrehaladt. Ámen. Hallelúja!
A mindenható Isten az Mindenható!
*A barna színnel jelzett részek más fordításból származnak.
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