A természetfeletti áldás tartalma
P. Chris tanítása
2018. a természetfeletti éve. Hétrétű áldás Istentől.
Megáldani, áldás
bárak – javakban részesít, bővölködést okoz, idéz elő; pártfogol, kedvez, sikeres
végkifejletet, eredményt idéz elő. képességet helyez el valakiben
eulogeo – jót jól mondani, üdvösség hozó erők felszabadítása, eu – szerencsésen, boldogan,
sikeresen.
Amikor azt mondod, hogy áldott vagyok, vagy amikor Isten azt mondja, hogy
megáldalak, akkor azt mondja, hogy előidézem, hogy bőségben élj, bővölködő legyél,
kedvezek neked, pártfogollak, előidézem azt, hogy minden helyzetben sikeres
végeredmény legyen számodra, isteni képességekkel ruházlak fel.
Felette, mint az átlagember. Ahol az átlagember az 5-ös szintig juthat el, ott az áldott ember
sokkal tovább jut.
A viharokban, kihívásokban, nehézségekben is sikeres. Jó eredménnyel jön ki belőlük,
szerencsésen, sikeresen. Mert Krisztus már legyőzte a világot. Így Krisztusban mi is
legyőzzük a világot. ROR január 12. ezek lesznek, de nem kell, hogy az érzelmeink
lezuhanjanak alsóbb szintekre. Megtartani az Isteni érzelmekben magunkat.
Olvasd el, hogy mit jelentett Ábrahám életében az, hogy Isten megáldotta!
Mit jelentett ez Ábrahám számára, amikor meghallotta Isten beszédét.
Jób áldottsága – felolvasni.
Túl sok keresztyén küszködik az életben túl hosszú ideje. Pedig szorgalmasak, sokat
dolgoznak. De csak a saját képességeikre támaszkodnak. Annyi eredményt várnak el,
amennyi a képességeikből kitelik. Csak annyira számítanak, amennyit más, átlagos emberek
elérnek. Nem jutnak el az áldás erre a szintjére. Mert nem tudnak erről, nincsenek tanítva. E
miatt vereségben, legyőzöttségben, félelemben, elkeseredésben, frusztrációban élnek. De
Krisztusban ennek nem kell így lennie.
Szenvedés a betegségtől, szenvedés a legyőzöttségtől, a kudarc, a hiány – Isten nem akar
ebben a helyzetben látni. Nem akarja, hogy eljuss a depresszióra. Nem!
2018-ban Isten meg fogja mutatni neked az abszolút siker, győzelem életmódját. Legyél kész
rá! Meg fogod látni!
Az Írásokból merítve:
1, Izrael népe a pusztában az ígéret földje felé. Manna minden nap. Csak egy napi adagot
szedhettek. A többi megromlott.
De a 7. napot meg kellett szentelni. Nem lehetett tenni semmit. A 6. napon kétszer annyit
kellett szedni. Isten erőt, képességet helyezett el a mannában, hogy ne romoljon meg.
Az ígéret földjén újabb dolgot tanultak meg: 3Móz25.
Szombat év. A 7. évben nem lehetett sem vetni sem aratni. A 6. évben megáldotta Isten a
termést és kétszer annyit arattak. Két évre is elég volt.
A 49. évben meg kellett fújni a kürtöket és az 50. évről ki kellett hirdetni, hogy a jubileum
éve. Mindenki visszakapta a szabadságát és a birtokait.

Az 50. évben nem lehetett vetni és aratni. Miből éltek?
A 49. év a 7. szombat év 7. éve volt. Nem lehetett vetni és aratni.
A 48. évben, ami 6. év volt az Úr háromszor annyi termést adott:
3Móz 25:21 Én rátok bocsátom majd az én áldásomat a hatodik esztendőben,
hogy három esztendőre való termés teremjen.
rátok bocsátom – megparancsolom, elrendelem az én áldásomat!!! Háromszor annyi termés.
És ez az ószövetség – régi szerződés. Természetfeletti ellátás. Érted, hogy mit jelent? Isten
képes arra, hogy ez megtörténjen. Ezért mondta.
2, Dániel és a 3 ifjú.
Dániel könyve első rész. Felkészítés.
Dán 1:17 És ada az Isten ennek a négy gyermeknek tudományt, minden
írásban való értelmet és bölcsességet; Dániel pedig értett mindenféle
látomáshoz és álmokhoz [is].
Ez a természetfeletti ismeret, belelátás, bölcsesség. Az eredménye?
Dán 1:20 És minden bölcs és értelmes dologban, amely felől a király tőlük
tudakozódék, tízszerte okosabbaknak találá őket mindazoknál az
írástudóknál és varázslóknál, akik egész országában valának.
Tízszeres eredmény. Ne a saját képességeidre nézz! Ne a saját ismeretedre! Ne a régi
tapasztalataidra! Amikor Krisztusban új teremtés lettél minden megváltozott. Már nem
korlátoz semmi! Ne korlátozd magad! Ne mond: „én csak erre vagyok alkalmas!” Nem! Ha
valahova Isten -egy munkába, egy vállalkozásba, egy pozícióba – elhelyez, akkor Ő adja meg
neked a képességet, bölcsességet, ismeretet, hogy ott eredményes legyél. Tízszer olyan okossá
és bölccsé tud téged tenni, mint bári más volt azon a helyen korábban.
Amikor meghallod Isten szavát, lépj ki bátran! Péter csodálatos halfogás. Mi volt a
különbség? Az Úr Jézus Krisztus szava.
3, Dávidot megáldotta az Úr.
Góliátot legyőzte. Saul és az egész izrael rettegett. Saul hatalmas harcos volt. De most ő is
rettegett.
1Sám 17:11 Mikor pedig meghallotta Saul és az egész Izrael a filiszteusnak ezt
a beszédét, megrettenének és igen félnek vala.
Dávid 17 éves volt. Bátor volt, nem félt. Miért?
1Sám 16:14 És az Úrnak lelke eltávozék Saultól, és gonosz lélek kezdé
gyötörni őt, [mely] az Úrtól [küldetett].
A Szent Szellem eltávozott Saultól így ő átlagos emberré vált.
1Sám 16:13 Vevé azért Sámuel, az olajos szarut, és felkené őt testvérei között.
És attól a naptól fogva az Úrnak lelke Dávidra szálla, és azután is.
Felkele azután Sámuel és elméne Rámába.
A Szent Szellem Dávidon volt. Felkent lett. Kenet volt rajta. Természetfeletti élete lett. Mi lett
az eredménye ennek?
1Sám 18:7 És énekelni kezdének az asszonyok, kik vigadozának és mondának:
Megverte Saul az ő ezrét és Dávid is az ő tízezerét.

A felkent ember eredménye 10x-es volt egy átlag emberéhez képest. Természetfeletti erő,
természetfeletti képesség. A különbség csak az volt, hogy Dávidon ott Isten Szelleme.
4, A második templom építése:
Babilóniai illetve akkorra már Perzsa-Méd fogságból visszatértek elkezdik újra felépíteni a
templomot. Nehézségek, problémák, az ellenség ellenállása. Megállnak. Két próféta küldetik
az Úrtól. Aggeus ás Zakariás. Beszélik az Úr szavát a vezetőkhöz és a néphez.
Agg 2:1 - 2:5
A hetedik hónap huszonnegyedik napján szóla az Úr Aggeus próféta által, mondván:
Szólj csak Zorobábelnek, a Sealtiél fiának, Júda fejedelmének, és Jósuának, a
Jehosadák fiának, a főpapnak, és a nép többi [tag]jainak, mondván: Ki van még
életben köztetek, aki látta ezt a házat az ő első dicsőségében? És milyennek látjátok ti
most ezt? Avagy olyan-e ez a ti szemetekben, mintha semmi volna? De most légy
bátor, Zorobábel, azt mondja az Úr! Légy bátor te is, Jósua, Jehosadák fia, te főpap,
és légy bátor e földnek minden népe, azt mondja az Úr, és cselekedjétek, mert én
veletek vagyok, azt mondja a Seregeknek Ura, Az igét, amellyel szövetségre léptem
veletek, mikor kijöttetek Egyiptomból, és az én lelkem köztetek marad. Ne
féljetek!
Ez a különbség: Isten Szelleme veletek marad.
A régi, az első templom szebb volt, dicsőségesebb. Rengeteg arany, ezüst, drágakő. Ez a
mostani elég rosszul néz ki. Semminek tűnik.
Agg 2:6 - 2:9
Mert ezt mondja a Seregeknek Ura: Egy kevés [idő] van még, és én megindítom az
eget és a földet, a tengert és a szárazt. És megindítok minden népet, és eljön, akit
minden népek óhajtanak, és megtöltöm e házat dicsőséggel, azt mondja a Seregeknek
Ura. Enyém az ezüst és enyém az arany, azt mondja a Seregeknek Ura. Nagyobb
lészen e második háznak dicsősége az elsőnél, azt mondja a Seregeknek Ura, és e
helyen adok békességet, azt mondja a Seregeknek Ura.
Isten felindítja anépeket, mozgásba hozza a dolgokat. E második ház dicsősége nagyobb – a
mostani egyház dicsősége. E második ház – ez jelenti a jelen kort. E mostani házat. Krisztus
egyházát. Krisztus testét.
Békességet adok – semmi nem tud meginogtatni, megrázni.
De hogyan lesz ez meg? Zakariás próféta mondta el Zorobábelnek:
Zak 4:6 - 4:10
És felele, és szóla nekem, mondván: Az Úrnak beszéde ez Zorobábelhez, mondván:
Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel! azt mondja a Seregeknek Ura.
Ki vagy te, te nagy hegy? Lapállyá [leszel] Zorobábel előtt, és felviszi a csúcs-követ,
[és ilyen] kiáltás [támad]: Áldás, áldás reá!
Kegyelem, kegyelem - (ḥén) 1) kedvesség, báj, elegancia 2) kegy, kedvezés, kivételezés,
kivételes bánásmód, kegyelem, elfogadás, jóakarat, jóindulat.

Kegyelemből van minden! Kegyelemből!

És szóla hozzám az Úr, mondván: A Zorobábel kezei veték meg e ház alapját, és az ő
kezei végzik el azt, és megtudod, hogy a Seregeknek Ura küldött el engem hozzátok.
Mert akik csúfolták a kicsiny kezdetet, örülni fognak, ha meglátják Zorobábel
kezében az ónkövet. Hét van ilyen, az Úrnak szemei ezek, amelyek átpillantják az
egész földet.
Ez a kegyelem. Ezt hívják kegyelemnek. Amibe belehelyezett vagy belehelyez az Úr, amit
elkezdtél, azt kegyelem által be is tudod fejezni. Mindegy, hogy milyen nehéznek tűnik.
Mindegy mennyi probléma tornyosul előtted. Nem érdekes. Kegyelem által, az áldás álal
sikeresen végig viszed.
A áldást Isten a Szent Szellem által elhelyezte bennünk:
Ez 47:12 És a folyó mellett, mind a két partján mindenféle ennivaló
[gyümölcs] fája nevekedik fel; leveleik el nem hervadnak és gyümölcseik el nem
fogynak; havonként új meg új gyümölcsöt teremnek, mert vizük onnét a
szenthelyből folyik ki; és gyümölcsük eledelre és leveleik orvosságra valók.
A vizük a szent helyből folyik ki. A Szent Szellem által egy élő szent hely vagyok. Életet hoz.
Minden halott dolog, amit ez a víz, ami a szent helyről folyik ki, ami te vagy a Szent Szellem
által, megérint életre kel.
Ján 7:37 - 7:39 Az ünnep utolsó nagy napján pedig felálla Jézus és kiálta, mondván:
Ha valaki szomjúhozik, jöjjön én hozzám, és igyék. Aki hisz énbennem, amint az
írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Ezt pedig
mondja vala a Lélekről, amelyet veendők valának az őbenne hívők: mert még nem
vala Szent Lélek; mivelhogy Jézus még nem dicsőítteték meg.
Mi vagyunk a szent hely, ahonnan az élő víz kifolyik. Élő víz folyamai. Élő víz folyamai.
Hogyan tud folyni ez az élő folyó a bensődből? Azon a napon, amikor befogadtad a Szent
Szellemet, ittál a Szent Szellemből.
Ján 4:14 Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha örökké
meg nem szomjúhozik; hanem az a víz, amelyet én adok neki, örök életre buzgó
víznek kútfeje lesz ő benne.
A Szent Szellem egy forrás, kútfő benned. Élő víz folyamai jönnek elő ebből a forrásból, a
szent helyről, amivé a Szent Szellem jelenléte tett téged.
Hogyan ömlik ki belőled ez az élő víz? Hogy jön elő belőled?
Beszéd által, kimondott szavak által.
Jézus mondta, hogy a szavak, a beszéd, amit én szólok nektek szellem és élet.
Mi már ittunk a Szent Szellemből. Ahogy összhangban beszélünk Istennel a szavaink szellem
és élet.
A folyó, ami a szent helyről ön ki – a szent hely te vagy – életet hordoz. Életre kelt mindent.
Minden fa, ahova ez elér eredményes, gyümölcsöző.
A személyes életünk gyümölcsöző, a házasságunk gyümölcsöző, a gyermek nevelésünk
gyümölcsöző, a munkánk, vállalkozásunk gyümölcsöző, bőség és gyarapodás a
pénzügyekben. Új pénzügyi források, csatornák nyílnak meg. Természetfeletti egészség.
Így válik a 2018. év a természet feletti évévé!!! A Szent Szellem munkálkodik értünk. A
menny beavatkozik közvetlenül. Az angyalok munkálkodnak értünk.

A 7 természetfeletti áldást elismételni!!!
Ennek tudatában kell élnünk, járnunk, mozognunk, gondolkoznunk, beszélnünk. Ennek
tudatában kell végeznünk az Úr munkáját, a gyülekezeti munkát, az evangelizálást.
Eredményes lesz az evangelizálásunk.
A fő gyökere az életünk fájának: az Úrral való közösség. Ima, megvallások, nyelveken ima.
Isten beszédének meghallása. És bátor kilépés ez alapján. Ahogy Péterék is kimentek újra
Jézus szavára. Csodálatos halfogás lett az eredmény.
Dicsőítés, imádat – egyénileg és testületileg. Dávid sátora alkalmak.
Ráadásul Krisztusban vagyunk. Más szellemi hely. Az Atya Isten megszabadított minket a
sötétség hatalmából. És áthelyezett minket a Fia Királyságába. Más hely. Elválasztott
szellemben a világtól. A világ lehúzó hatásai nem érvényesek ránk. Más szabályok
vonatkoznak ránk Krisztusban. Mint egy erőtér vesz körül minket, akárhova is megyünk.
USA nagykövetség – mi mindig benne vagyunk. Ami a világi emberekre hat, az ránk nem.
Nyelveken ima!!!!

