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VÉRSZÖVETSÉG – 9. A haszid-agapé szeretet
Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege

Ságvár, 2014. 03.17.

Köszönjük drága mennyei  Atyánk,  hogy Te mindig velünk vagy,  soha nem hagysz el
bennünket. Mindig akkor vagy legközelebb hozzánk, amikor valamilyen bánat, szomorúság
ér, vagy bajban vagyunk. Köszönjük a Te békességedet, ami a szívünkbe árad. Köszönjük
Uram az Igédet, a világosságot, az Úr Jézus Krisztust, a szent Fiadat, akit elküldtél áldozatul,
mert Te boldog vagy akkor, amikor a haszidot gyakorolhatod. Köszönjük Uram a mai napot.
Hálát adunk, hogy szólhatjuk a Te Igédet, szabadon, minden korlátok nélkül. Ez így lesz a
továbbiakban is, és a környező településeken is, a Jézus nevében. Hálát adunk Atyám a Te
vigasztalásodért,  a  gyászoló  családok  felett.  Köszönjük  Uram,  a  megerősítésedet,  a
támogatásodat, az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Áment.

Köszöntsd  a  szomszédodat  oly  módon,  hogy  Krisztusban  megáldattál.  Szeretettel
köszöntünk benneteket. A gyülekezet nevében együttérzésünket fejezzük ki Karcsi bácsi mai
hazaköltözése kapcsán. Karcsi bácsi emlékére énekeljük el a „Harmatos rózsákat”. Mert ő
most az Úrral sétál és hisszük, hogy azt mondta neki az Úr Jézus, hogy jól van, jó és hűséges
szolgám. Egy biztos; hogy Karcsi bácsi jó helyen van. Ő előre ment és mi követjük őt. 

Folytatjuk a Vérszövetség sorozatunkat.   A 9.  rész következik.  A mai  tanítás címe:  A
haszid-agapé szeretet

Az Ószövetségben a héber nyelven a haszid, illetve az Újszövetségben görög nyelven az
agapé  kifejezések  szavakkal  nem  is  írhatók  le.  Azért  használom  én  magam  is,  mert
megismertem  a  Copeland  tanításból  a  haszid  szót,  és  ez  mindent  magába  foglal,  ami  a
vérszövetséggel kapcsolatos. 

Csak kijelentés által ismerheted meg és oszthatod meg másokkal is a vérszövetség titkait.
Jézus szavait  fogjuk felolvasni.  Ő valójában azt  mondja,  hogy agapézzatok egymással,  és
haszidoljátok egymást. 

János13,34-35.
34. Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; amint én szerettelek

titeket, úgy szeressétek ti is egymást. 
35.  Erről  ismeri  meg  mindenki,  hogy  az  én  tanítványaim  vagytok,  ha  egymást

szeretni fogjátok. Ámen.
A felolvasott Igében az ’új’ szó a görög nyelvben azt is jelenti, hogy újszerű, meglepő. Itt

most  az  új  parancsolatra  gondolok.  A  ’parancsolat’  szó  pedig  rendeletet,  utasítást  jelent.
Háromszor  hangzik  el  az  első  versben,  egyszer  a  második  versben  a  szeretet  szó,  hogy
szeressétek egymást. 

A görögben a ’szeressétek egymást’ azt is jelenti, hogy szívesen lát, többre tart és kedvel.
Ilyen  szinonimái  is  ismeretesek.  Az  agapé  szeretet  jóval  több,  mint  hogyha  valakinek
megvakarom a  hátát.  A haszid,  az  nem sóhajtozik,  hogy már  megint  segítségre  szorul  a
vértestvérem. 

A haszid felszólítja a gyengébbik partnert, hogy állj félre, én készen állok, rajtam van a
fegyverzet és a segítségedre sietek. A hústest az, ami ilyenkor tétovázik, hogy; segítsek, ne
segítsek, mit tegyek? Jöjjek, ne jöjjek? 

A haszid a szülői szeretethez is hasonlítható. A haszidnak olykor fogai vannak, mert, ha
valakinek a gyermekéről van szó, akkor ez a szülői szeretet úgy is megnyilvánulhat, hogy; ha
hozzá mersz nyúlni a gyermekemhez, akkor véged. Ez egyben egy keménységet is jelent.

 A haszid szó – azért próbáljuk valahogy értelmezni – jelenti azt, hogy szerető kedvesség,
de szerető agresszivitás is lehet, ha a kerítés rossz oldalán állsz. A szülői szeretetet  láttuk
megnyilvánulni az elefántos példánál. Abban a történetben az apa elefánt a család elé állt,
hogy védelmezze az elefánt bébit, mert nem tudta - állat lévén,- hogy az a fényképész mit is
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akar ott a közelben. Semmi rosszat, mi tudjuk. De ő már betolakodásnak vette. Meglóbálta az
ormányát, azzal hadüzenetet intézett az ember felé, de a bébi elefánt odabújt az apukája mögé.
Kidugta  az  ormányát  és  a  haszidra  támaszkodva,  ő  is  hadüzenetet  küldött  az
ormánylóbálásával az ember felé. 

Az afrikai  vadonban az  elefánt  a  vadon ura.  Senki  nem akar  ujjat  húzni  vele  azon a
vidéken. Egy kis tréfa is belefér, mert az Úr szereti a vidámságot. Egyszer az oroszlán, akiről
a  meséből  is  tudhatják,  hogy az állatok  királya,  megkérdezte  a  többi  állatot,  hogy:  Ki az
állatok királya? 

Persze a gyengébbek, mint a nyuszikák, a madárkák és a többiek azt mondták, hogy te
vagy az állatok királya. Egyszer csak az oroszlán találkozott az oroszlánnal. Megkérdezte az
oroszlán: te elefánt, ki az állatok királya? Az elefánt meg felkapta az ormányával, felemelte,
elhajította jó messzire a mocsárba.  Mikor magához tért  az oroszlán,  visszakullogott  és azt
mondta az elefántnak, hogy: hát azért nem kell begurulnod, ha nem tudod a jó választ! 

Másik példa a szülői szeretetre Kenneth Copeland csínytevése gyermekkorában. Apukája
épp a szálloda recepcióján intézte a formaságokat, amikor a fia valamelyik terembe bement és
ott lévő berendezéshez hozzányúlt. A teremben álló emberek ráripakodtak. 

Éppen kezdett volna süllyedni szégyenében, amikor hátulról megérezte édesapja kezét a
vállán, aki maga mögé húzta és az embernek azt mondta: hogyha van valami mondanivalód,
akkor nekem mondjad. 

Hirtelen Copeland is erős lett az apukája mögött, mert ő is haszidra támaszkodott. Ő is
kikandikált  és kuncogott,  hogy no,  most  jól  megkapod a magadét.  Erre  van az a  magyar
közmondás,  hogy futnak a gyerekek az anyukájuk szoknyája mögé. Ez az eset a gyermek
irányába mutató szülői szeretetre és hűségre világít rá. 

Ennek  a  kis  gyermeknek  kiigazításra  volt  szüksége,  de  ez  nem  egy  másik  személy
feladata,  hanem  az  édesapja  és  édesanyja  hatásköre.  Amikor  ketten  voltak  a  szállodai
szobában,  akkor  az  édesapja haragja azért  rászállt.  Nagyon keményen  és  határozottan  azt
mondta, hogy soha ne nyúlj más dolgához. 

Egy kicsit megalázva, de akkor is ez a szigorú édesapa volt az ő hőse, mert ő érte volt.
Kimenekítette abból a forró helyzetből. Erről szól a szövetségi hűség, hogy nem hagylak el és
mindig  melletted  vagyok.  Mindig  a  segítségedre  vagyok.  Isten  is  ugyanezt  mondja  az  Ő
Igéjében. Isten haszidja naponta követ engem. 

Zsoltár 23,4.
4. Még ha a halál árnyékának völgyén megyek is át, nem félek a gonosztól, mert Te

velem vagy; a Te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Ámen
A héberben jelenti ez a lándzsát, és a támasz, a vessző és a bot.  A lándzsa gyűjtőnéven

fegyvert  jelent.  Úgy  is  fogalmazhatjuk,  hogy  a  szövetséges  partnerünk  elégtételt  vesz  a
bennünket ért retorzió kapcsán. Isten haszidja naponta követ bennünket. Még akkor is, ha a
legsötétebb helyen járunk. 

1János 2,1-2.
1.  Én  fiacskáim,  ezeket  azért  írom  néktek,  hogy  ne  vétkezzetek.  És  ha  valaki

vétkezik, van Szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus.
2. És Ő engesztelő áldozat a mi vétkeinkért; de nemcsak a miénkért, hanem az egész

világ vétkeiért is.  Ámen.
Ha egy hívő a haszid agapé szeretetből kihág, akkor vét a szövetség ellen. Legtöbbször az

önzés indítja  az embereket  arra,  hogy a szeretet  parancsolatából  egy kis időre kilépjenek,
felfüggesszék a szeretet parancsolatát. 

Ahogy mondja a magyar közmondás: minden szentnek maga felé hajlik a keze. Hogy ez is
kell, meg az is kell, de nem a törvényes úton és módon. Illetve ha belegondolunk, akkor a
házasságtörést sem lehet másképp elkövetni. Az egy önző dolog, hogy én meg akarom kapni.
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Az Ószövetségben, a szövetség megszegése mivel járt? Halállal. Az Újszövetség annyiban
különbözik, hogy Isten azt mondja, hogy nem kell meghalni, ugorjál vissza a vérbe. Térjél
vissza a szövetség keretei közé és ott védelmed lesz. 

Egyébként  az  Újszövetségben  is,  amikor  Jézus  foglalkozott  a  parázna  asszonnyal,  ha
belegondolunk, meddig volt az asszony úgynevezett  parázna, vagy bűn alatt élő? Örökkön
örökké, vagy az év végéig, amikor bemutatták az engesztelő áldozatot? Onnantól kezdve ő is
szabad volt. 

Ebből kaptam egy kijelentést, hogy értem a tanítást, hogy meg van az előképe annak, ha
mi is visszaugrunk a vérbe, a szövetségbe és elfogadjuk a tisztító vér hatását, akkor tisztán
mehetünk tovább. Jézus a szövetségi képviselőnk.  

A szent vérnek a fókuszunkban kell lenni. Ugyanis ez a szent vér folyamatosan lüktet a
hívő  életében,  folyamatosan  tisztít,  és  ha  meg  vagyunk  tisztítva,  akkor  nincs  miről
megemlékezni.  Nem csak mi,  hanem az Atya  sem emlékezik meg arról,  amit  elkövettünk
esetleg egy órája. 

Mi  örök  szövetségben  vagyunk  Istennel,  a  kiontott  isteni  vér  által.  A  vérszövetség
kötésekor mindkét fél részéről, amijük volt, az oltárra helyeztetett. Még a gyermek is, a család
is. Istent boldoggá teszi az, ha a haszidot gyakorolhatja. A haszid gyakorlása Istent boldoggá
teszi, mert Ő szeretetből ad. 

János 3,16.
16. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki

hiszen Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen.
Amikor  Isten  megkötötte  a  szövetséget  az  emberrel,  akkor  ilyen  tekintetben,  amije

Istennek volt, az minden az oltárra helyeztetett és szükség esetén az ember rendelkezésére áll.
Így kerül képbe az Újszövetség kapcsán az Úr Jézus. 

Először  Isten  önmagát  adta  Ábrahámnak.  Majd  felvette  a  szövetségese  nevét.  18-szor
találtam  meg  a  Bibliában  azt,  hogy;  én  Ábrahám Istene  vagyok.  Ez  a  kifejezés  18-szor
szerepel,  ami azt  jelenti,  hogy én vagyok az El  Shaddai,  a mindenható,  a  gondoskodó és
ellátlak téged. 

Először  Isten  önmagát  adta  Ábrahámnak,  hogy  Jézust  adhassa  nekünk.  Ugyanis  az
Újszövetség az Ószövetségre alapul. Jézus nevei közül kettőt említek, a názáreti Jézus. Ez 16
esetben fordul elő a Bibliában, egy esetben maga Jézus magáról állítja. Az ember Fia, vagy az
embernek Fia, ez nagyon sok ragozott formában előfordul. Több mint ötven esetben. Ezek is
szövetségi kifejezések. 

Jézus lejött a mennyből és szövetségi kapcsolatba hozta magát a sátáni eredetű dolgokkal.
A  bűnnel,  a  betegséggel,  félelemmel,  a  fájdalommal,  a  gyengeséggel,  és  minden  olyan
dologgal, ami nem Istentől származik. Az újonnan született szövetségnek az volt a célja, hogy
megmentse és helyreállítsa az emberiséget. 

Jézus  azért  született,  hogy  haszidot  mutathasson  Isten  teremtményei  felé.  Van  olyan
fogalom, hogy Isten teremtménye. Ezt azokra használjuk, akik még nem fogadták be az Úr
Jézust. Az Isten gyermekei pedig azok, akik befogadták az Úr Jézust. Újjászületéskor Jézus
nevéhez  kapcsoljuk  a  nevünket  és  fordítva.  A két  név  összekapcsolódik.  Szeretném még
egyszer  kihangsúlyozni,  hogy újjászületéskor  Jézus  nevéhez  kapcsoljuk  a  nevünket.  Mert
Jézusba keresztelkedünk meg és nem egy felekezetbe. 

Galata 3,27.
27. Mert akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöztétek fel.  Ámen.
Tehát Krisztusba keresztelkedünk meg. Helytelen, ha valaki egy valláshoz köti a nevét;

hogy én baptista vagyok, én egy református vagyok, egy katolikus vagyok. Ugyanis ha Isten
helyét mással tölti be az ember, akkor levágja magát a haszidról. Ha Krisztus teste helyett
valaki vallással köt szövetséget, a dicsőség elillan. Isten megáldhatja azt, ha egy ember nem
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Őrá néz, nem Őtőle vár dolgokat, hanem az embertől, vagy felekezettől? Nem. Nincs rajta
áldás, mert a mi forrásunk az Isten. 

Galata 3,8.
8.  Előre látván pedig az Írás,  hogy Isten hitből fogja megigazítani  a pogányokat,

eleve  hirdette  Ábrahámnak  az  Evangéliumot:  Tebenned  fognak  megáldatni  minden
népek. Ámen.

Galata 3,16-19.
16. Az ígéretek pedig Ábrahámnak adattak és az ő magvának. Nem mondja: És a

magvaknak, mint sokról; hanem mint egyről. És a te magodnak, aki a Krisztus.
17.  Ezt  mondom  tehát,  hogy  a  szövetséget,  melyet  előzőleg  Isten  megerősített  a

Krisztusra  nézve,  a  négyszázharminc  esztendő  múlva  adott  törvény  nem  teszi
érvénytelenné, hogy megsemmisítse az ígéretet.

18. Mert ha törvényből van az örökség, akkor többé nem ígéretből; Ábrahámnak
pedig ígéret alapján ajándékozta azt az Isten. 

19. Mi tehát a törvény? A törvényszegések miatt toldották meg vele az ígéretet, amíg
eljön a Mag, akinek tétetett az ígéret; rendeltetvén angyalok által, közbenjáró kezében.
Ámen. Az ígéret hozta el nekünk az Úr Jézust, hogy a róla szóló próféciák beteljesedjenek. A
kegyelem szót a következőképpen lehet meghatározni: Isten behozza a Krisztus nélkülieket
Jézuson keresztül egy olyan helyre, ahol jogosultak a szövetség ígéreteire. 

Efézus 2,8.
8. Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van? Isten ajándéka

ez; Ámen.
Még egyszer elmondom, hogy a kegyelem a következőt jelenti: Isten behozza a Krisztus

nélkülieket, Jézuson keresztül egy olyan helyre, olyan pozícióba, ahol jogosultak a szövetség
ígéreteire. Ebben nincs benne a hústest cselekedete. 

Ugyanis  magát  senki  sem képes  megváltani.  Ezért  volt  szükség az  Úr  Jézus  Krisztus
kereszthalálára és a kereszt művére. A megváltásunkért Jézus nagyon sokat tett. Kifejezőbb
az, hogy nagyon nagy árat fizetett, mert helyettünk, és értünk ment a keresztre. 

A megtört  teste által  birtokolhatjuk a szent egészséget.  Ezen túlmenően szegénnyé lett
érettünk,  hogy  a  haszidot  ránk  önthesse.  Isten  nem  tervezett  sem  betegséget,  sem
szűkölködést, sem kacatvásárt. Ha mi hívők értjük a haszidot, és hasziddal vagyunk mások
iránt, akkor a haszid meghozza a gyümölcsét, a Lukács 6,38. alapján. 

Lukács 6,38.
38.  Adjatok,  néktek  is  adatik;  jó  mértéket,  megnyomottat  és  megrázottat,  színig

teltet adnak az emberek a ti öletekbe. Mert azzal a mértékkel mérnek néktek, amellyel ti
mértek. Ámen.

Amikor az Atya és Jézus megkötötték a szövetséget, nem volt jelen az átok, mint tétel. A
szövetségkötés egyébként ugyanazon pontok alapján történt, amit a sorozat elején tanultunk,
csak nincs minden lépésről-lépésre rögzítve, mert abban az időben egyértelmű volt, hogy mik
a szövetségkötés lépései. 

Mivel  nem  volt  jelen  az  átok,  így  egyikük  sem tudott  elbukni.  Emlékezzünk  vissza,
amikor  az  Ószövetséget  áthágták,  akkor  problémáik  támadtak.  Ítélet  alá  kerültek.  Azért
adatott a Mózesi törvény, hogy ne kerüljenek az ítélet pozíciójába. Hogy tudják, hogy mi az,
amit nem szabad megtenni azért, hogy egy rossz pozícióba kerüljenek. 

Nemcsak úgy volt a törvény, hogy szabad vagy nem szabad. Nem ez volt a célja. Mert ha
a törvényt rosszul használják, akkor még kárhozat alá is viheti az embert, ami megint nem jó,
mert megöli a hitet. Krisztus elhordozta a háromszoros átkot. Elvette az átok erejét. Megtörte
az átok uralmát. Az átok azért háromszoros, mert a betegség, a szegénység, és a szellemi halál
fogalmát tartalmazza. 

Jézuson keresztül az Ábrahámi ígéret örökösévé váltunk. 
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Galata 3,14.
14. Hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy a szellem

ígéretét elnyerjük hit által. Ámen.
Ábrahám,  mint  ahogy olvastuk  és  láttuk,  Istentől  megáldatott.  Ábrahám magva.  Nem

magjai, hanem az egy mag, az Úr Jézus. Az Ábrahámi áldások Jézus Krisztuson keresztül
tartoznak  hozzánk.  Mivel  mi  elfogadtuk  az  Úr  Jézust,  az  Ábrahámi  áldásokra
rácsatlakozhattunk. Azaz, a szövetséget képviselő keresztényeké lett az Ábrahámi áldás, Jézus
Krisztuson keresztül. 

Olvastuk  az  előbb  a  16-os  versben.  Még  egyszer  rávilágítanék,  hogy  mi  a  kegyelem
meghatározása ebben a tanításban. Isten behozza a Krisztus nélkülieket Jézuson keresztül egy
olyan  helyre,  ahol  jogosultak  a  szövetség  ígéretére.  Amíg  nem voltunk Krisztusban,  nem
voltunk jogosultak az Ábrahámi áldásokra. Tehát el kellett  foglalnunk egy olyan pozíciót,
ahol Isten haszidja ránk tud áradni. 

Isten mindenkire szeretné az Ő haszidját ráárasztani, de megfelelő pozícióba kell kerülni
ahhoz, hogy ez megtörténhessen. Isten arról is gondoskodott, hogy az emberek bekerüljenek
abba a pozícióba. Az üdvösségbe magyarul. Csak nem minden ember döntött még úgy, hogy
befogadja az Úr Jézust. 

Jézus  nevét  jogosan használhatjuk.  Amikor  Jézus  nevét  hatalommal  használjuk,  akkor
gyakorlatilag  mi  szólunk az átokhoz és  az  átok elfut.  Egy jó hír  következik.  Krisztusban
hozzánk csak áldások tartoznak. Hallelúja! Ezt köszönjük az Úr Jézusnak. Ő végezte el a
munkát. Ahol törvényt és átkot tanítanak, ott nem a kegyelem vonalán mozdulnak. 

Találkozni ilyennel, mert sok zűrzavaros tanítás van a világban. Nagyon meg kell figyelni
és válogatni, hogy mi a valós, a helyes és csak azt engedjük magunkhoz, mert nem lenne jó
zűrzavarba keveredni. 

Még egy tanítás következik a jövő héten, és vége lesz a Vérszövetség sorozatnak. Illetve
nem fogok mindent tanítani, mert ami benne van a Kenyon könyvben, azt mindenki el tudja
olvasni. Ez egy Copeland tanítás sorozat, amire a szívem rámozdult és fölindult, hogy ezt meg
kell,  hogy osszam meg a hallgatósággal,  mert  ahogy elmélyedünk ebben az anyagrészben,
mindjobban látjuk azt, hogy Isten mennyire szeretné az Ő haszidját ránk árasztani. 

A két történeten - az elefántos, és a kisfiús – keresztül mi is könnyebben megértjük, hogy
van egy szövetségesünk, aki a segítségünkre siet, aki mögé elbújhatunk, aki megvédelmez,
aki  nem  hagy  egyedül  és  erőt  meríthetünk  ebből.  Bármilyen  területen  is  Igét  építünk  a
szellemünkbe, az hitet fog generálni. Hallelúja! 

Imakérésekkel  hogyan  állunk?  Van  imakönyvetek?  Azt  az  imát  keressük  meg,  hogy
„Vigasztalás a gyász idején.” Ezt mondjuk el. 

Sokszor hallottátok már,  hogy nagyon fontos a napi megvallásokat  megtenni.  De nem
minden esetben elégséges. Ha jön egy fájdalom, vagy éppen egy tünettel szembesül az ember,
akkor abban a pillanatban ki kell mondani, hogy ellenállok a fájdalomnak. Takarodj fájdalom,
a Jézus nevében. Takarodj kór, nincs itt semmi keresnivalód. 

Én a szent vér oltalma alatt vagyok, Isten családjába tartozom. És lehet sorolni az érveket.
Ha vitatkozni akarsz, akkor menj Jézushoz. Ahogy felüti a fejét valami, a hatalmunkat kell
kifejezni, hogy nem tűröm el a jelenlétedet, nem tűröm el a tünet jelenlétét, nem tűröm el a
fájdalom jelenlétét. Lezárom ezeket a munkákat. 

Arra szeretnék rávilágítani, hogy fontos a megvallás, ami általában hosszabb dolog, de
amikor felüti a fejét a szarvacska, akkor egy rövid hatalomgyakorlás szükséges. Mindaddig
kell a hatalmunkat gyakorolni és megállni a hitben, amíg nem jön a változás. 

Aki hallgatta a tegnapi tanítást - én nagyon megörültem neki, - hallhatta, hogy a Copeland
tanításában  találkoztak  azzal,  hogy  hivatkozik  Hóseás  könyvére,  miszerint  a  fény  a
tenyerünkből jön ki. Tegnap ugyanezt hallottam egy másik Igehellyel  kapcsolatosan; hogy
Isten dicsősége bennünk van, el van rejtve, hogy az ellenség ne tudja látni. Egyelőre még nem
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világítunk,  mint  a  tintahal,  de  ha  megdicsőült  testünk  lesz,  akkor  ragyogni  fogunk.  Ez  a
dicsőség  most  is  bennünk  van,  mert  befogadtuk  az  Úr  Jézust  és  betöltekeztünk  Szent
Szellemmel. 

Ez a  dicsőség árad ki  akkor,  amikor  a kezünket  rátesszük másokra.  A kézrátétel  ezen
alapszik.  Egyébként  is  a  kézrátétel  egy  érintkezési  pont.  A  természetfeletti  és  a  fizikai
találkozási pontja. Ebben az esetben, amikor a természetfeletti találkozik a fizikaival, nagyon
sok esetben nem tudnak az emberek a lábukon megállni.  Ez az eldőlésnek a jelensége,  a
magyarázata. 

Különbség van az elfekvés és az eldőlés között. Az elfekvés az egy tudatos dolog, hogy én
vízszintbe akarok kerülni, az eldőlés pedig egy nem tudatos dolog, hanem egy erő hatására
történik meg. A kézrátételnél a vevőnek hinni kell, hogy a kenet az ő testébe árad és levágja
az igát, megszabadítja a problémától, mert a kenetnek van ilyen képessége. 

Az imádkozónak pedig azt kell hinni, hogy az ő testén keresztül a kenet beárad az illetőbe.
Ez a dicsőség bennünk van. Hordozzuk magunkkal ezt a dicsőséget. Áldássá fogunk válni
mások számára. Ahogy írja a Márk evangélium vége, hogy jelek és csodák történnek azáltal,
hogy a kezünket használjuk. A tegnapi tanításban jött a megerősítés, hogy miért a kezünket
használjuk? Azért, mert a tenyerünkön keresztül jön ki Isten dicsősége. A mennyei erő. A
gyógyító kenet. 

A forgóban is megjelent a gyógyító kenet. Krisztusnak az áldottja vagy, a Jézus nevében.
Járj  az  Ábrahámi  áldásokban,  mert  hozzád tartozik.  Vedd  birtokba  és  légy  áldás  mások
számára, a Jézus nevében. Köszönjük Uram a felszereltséget, a Jézus nevében. Sokasodj és
gyarapodj. Magjaitok áldottak. Hozzád tartoznak, neked adattak és használd Jézus nevében.
Minden tünet, minden fájdalom eltávozik a Jézus nevében, mert kiárasztjuk a kenetet,  és a
kenet megtöri az igát. Levágja a terheket, a kötelékeket, a rabláncokat a Jézus nevében. Tied
minden dicsőség Uram. 

Egy kis összefoglaló: 9-én a gondolatokról volt szó a pesti tanításban. Az Igének nagyon
sok mondanivalója van a gondolkodásról. Fontos odafigyelni ezekre. Hét éves korig kiépül a
gondolatminta  a  gyermekekben.  Az  elme  beállítódik  egy  bizonyos  vonalra  és  így  sajnos
kialakulhatnak a rossz értelembe vett  családi  berögződő gondolatminták is. Vannak jók is
természetesen. 

A  gondolatmenetnek  van  kezdete  és  vége.  Egy  gondolatmenetet  megújíthatunk,  újra
felvehetünk és gondolhatjuk, vagy pedig eltöröljük, és nem foglalkozunk vele. Ha lezárjuk a
téves gondolkodást, akkor megakadályozhatjuk mindazt, amit a téves gondolkodás magával
hozhat. Ugyanis a téves gondolkodás ajtót nyithat a sötétség erőinek. 

Aki nem halad előre bizonyos területen, annak meg kell vizsgálni, hogy ez miért  van?
Mert sok esetben az derül ki, hogy az elméjét nem újította meg az Isten Igéjével. Róma 12,2
ebbe ad nekünk útmutatást  és utasítást.  Meg kell  újítani  az elménket  Isten Igéjével.  Ha a
gondolkodás  bezökken  egy  rossz  kerékvágásba  és  ezen  nem  változtatunk,  akkor  más
helyeken, más esetekbe is ugyanazok a dolgok fognak megtörténni velünk. 

Konkrétabban; vannak emberek, akik gyakran változtatják a munkahelyüket, mert itt sem
érzem  jól  magam,  itt  is  belém  rúgnak,  megyek  tovább,  de  ott  is  ugyanazt  tapasztalják.
Ugyanez lehet a párkapcsolatokban is, hogy lecseréljük az elsőt, a másodikat, a harmadikat,
de ugyanazzal a problémával találkozik szembe az ötödik, és a hatodik párkapcsolatban is. 

Ez abból fakad, hogy a hústestét magával viszi és a meg nem változott gondolatmintákat.
Nem tud maga elől elfutni senki. Ha változást akarunk az életünkben, akkor először nekünk
kell változtatni a gondolkodásunkon, a hústest megfékezésén, és sorolhatjuk tovább. A téves
gondolatmenet visszahúz és akadályoz abban, hogy az elrendelt célunkat betöltsük. 

Magyarul  a  szolgálatunkat  betöltsük.  Ahogy  elöljárónk  mondta,  az  ő  esetében  az
édesanyját használta az ellenség; hogy fiam ne menj a bibliaiskolába, mert abból valami rossz
fog származni. Az elme ellen folyamatos támadás zajlik. Ennek az a célja, hogy a királyság
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alapelveit  a  hívők  elméjéből  az  ellenség  kitörölje,  kiradírozza.  Az  ellenség  folyamatosan
javaslatokkal  bombáz.  Ezt  mondhatjuk úgy is,  hogy ez a  kísértés  erejével  hat.  A kísértés
erejével találja szembe magát az ember. Ezt mindenki valamilyen szinten már megtapasztalta,
én magam is. 

A javaslatok úgy jönnek, hogy gondolatszinten érintenek bennünket és azok nincsenek
kimondva. De amikor az ember a javaslatot, a gondolatot kimondja, azzal bizony aktivizálja
azt.  Nagyon  oda  kell  figyelnünk,  hogy  milyen  gondolatokat  mondunk  ki.  Van  egy
összefüggés, hogy; a gondolkodás, a hit és a szavaink,- ez a három dolog összefügg. 

Az első lépcső a gondolkodás, mert amiről gondolkodunk, abban fogunk hinni. És amit
hiszünk, az jön ki a szánkon. Amit kimondunk, az pedig egy mag és meghozza a gyümölcsöt,
akár jó, akár rossz. Nem is kell ahhoz bölcs földművesnek lenni, hogy a földjébe ne vessen
konkolyt, meg gazmagot. Ezt senki nem vet. 

A hívőknek a szájukkal se lenne szabad gazmagot vetni. A ki nem mondott gondolatok
elhalnak.  Mert  nincsenek  aktivizálva.  Ezt  a  rossz  gondolatokra  kell  vonatkoztatni.  A
gondolatok, az érvek jöhetnek közvetlenül, vagy közvetve. Ahogy hallottátok, a démonok egy
ilyen füstszerű képződmények és egyszerűen csak úgy jönnek, mennek, és egyszer csak beüt
egy gondolat. 

Közvetve az, amikor egy más személyt  használ, hogy téged visszatartsanak valamiben.
Nekünk döntést kell hoznunk olyan tekintetben, hogy a gondolatunkba emelt erődítményeket
le  kell  rontani,  amelyek  Isten  Igéje  ellen  emeltettek.  2Korinthus  10,5.  nekem beivódott  a
szívembe.  1998 tájékán lehetett  itt  Chuck Flynn és Kaposváron, az egyetemen  tartott  egy
összejövetelt és erről tanított. 

Ez úgy beivódott  a szívemben,  mintha ma is hallanám, hogy a gondolatokat,  amelyek
érkeznek hozzánk, meg kell  vizsgálni,  hogy honnan vannak. Hány helyről jöhet gondolat?
Jakab levelében le van írva. Istentől, a füstöstől és a saját elménkből is. Ezeket a gondolatokat
meg kell vizsgálni, hogy honnan jönnek. A rosszakat be kell zárni a karanténba. Körülbelül
így tanította Chuck Flynn. 

Az Igével ellentétes erődítményeket, amelyek az elménkben vannak, le kell rombolnunk,
meg kell semmisítenünk, mert nem használnak nekünk. Az ellenség általában hazugságot hoz
a gondolatunkba és kivárja azt a gyenge pillanatunkat,  amikor valamiért  egy kicsit lejjebb
vagyunk, és akkor jön ezzel a hazug javaslattal. És még azt is kivárja, hogy egyetértsünk vele.

Innentől kezdve kezdődik a probléma, ha egyetértünk azzal a hazug gondolattal. Két út
lehetséges, vagy egyetértünk, vagy visszautasítjuk azokat a hazug gondolatokat. Ha időzünk a
gondolatokon, akkor gyakorlatilag előbb-utóbb eljutunk oda, hogy egyetértünk vele. A rossz
gondolatokat ezért nem szabad dédelgetni. Nem szabad dajkálni. Ki kell vetni. 

A hitben gyenge hívők általában nem vetik ki a rossz gondolatokat. A világ beszennyezi
az elmét. A világi műsorok nem építik a hitünket. Egyértelmű. A gondolkodás sokszor egy
kőrforgás, mint a mókuskerék. Amikor az ember lelkivilágába belelép valaki, akkor aztán el
se tud aludni, csak forog ez a mókuskerék, ugye? Ismeri mindenki, mert mindenki volt ebben
szerintem. 

De ennek a kőrforgásnak véget lehet vetni. Azt mondom, hogy: állj, stop! Ezt a magaslatot
lerontom,  nem  gondolkodom  rajta.  De  amíg  az  embert  nem  tanítják  meg,  hogy  a
gondolatainkat is lehet uralni, addig csak ment a mókuskerék kőrbe-kőrbe. Nekünk az Igét
kell idézni és megdorgálni ezeket a hazug, téves, rossz gondolatokat. 

A védelmet előre kell kiépíteni, nem akkor, amikor már a küszöbön van a probléma. Ezért
fontosak  a  hitmegvallások  napi  szinten.  A  lábszárban  folyik  a  munka.  A  szellemünk
tisztántartása nagyon fontos. A tisztán tartott szellem biztosítsa, hogy hallhassunk az Úrtól.

Egy  érdekes  összefüggésre  figyeltem  fel  ebben  a  tanításban,  hogy  a  rend,  illetve  a
rendetlenség, ami otthon van a lakásunkban, a szekrényünkben, egyáltalán az életünkben, a
számláinkban, bármilyen területet mondhatok, ez kihatással van a szellemi növekedésünkre.
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Eddig  nem  gondoltam  volna.  Az  ellenség  erői  a  bukott  tudás  fájáról  hozzák  a
gondolatokat. Nincs igei alapjuk. Nekünk viszont az igei tudásunkat használni kell. A kapott
hatalmunkat használni kell. Van egy belső figyelmeztető rendszerünk, ami a szellemünk, és a
képes megkülönböztetni a jó pásztor hangját és a téves hangokat. 

Amikor  nyelveken  imádkozunk,  akkor  gyakorlatilag  a  mi  légterünktől  távol  tartjuk  a
betolakodót.  Szombaton  sok  minden  elhangzott.  Az  ördög  terve  az,  hogy  eltorzítsa  és
tönkretegye az emberi nemet. Akár a DNS, illetve kromoszóma manipulációval. 

A Bibliában vissza lehet keresni. Van nyoma, hogy a bukott angyalok lejöttek a földre és
az ember  lányaival  egyesültek.  Így torz lények születtek.  A görög mitológiában levő torz
alakok, tehát ló alak emberfejjel, vagy fordítva; ember alak, állat fejjel. Ezekre úgy gondoltam
eddig, hogy kitalált dolgok. De ezek szerint nem is annyira. 

A mai világunkban pedig a mikrocsipek alkalmasak arra, hogy manipulálják az embert.
Még  nincs  az  emberi  testben  benne,  de  azért  nyomon  tudnak  követni  a  bankkártya,  a
mobiltelefon alapján. 

Az óriásokról: Először is a Noé özönvizének az volt a célja, hogy elpusztítsa az óriásokat,
a nefilin lényeket. Ahogy a héber szövegben ezt meg is találtam. Aztán Mózes is hadakozott
óriásokkal  és  talán  a  legismertebb  a  Dávid  féle  hadakozás.  De  majd  amikor  átlépünk  a
dicsőségbe, akkor mindent fogunk tudni. Hallelúja! Ragadjátok meg az áldásokat.

*A barna színnel jelzett részek más fordításból származnak.
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