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A KÖZBENJÁRÁS MŰVÉSZETE – 7. Hálaadással megkoronázva
Bor Ferenc

Ságvár, 2013. 12. 30.

Drága Úr Jézus! Az Újévben is felmagasztaljuk a Te szent nevedet. Köszönjük Atyám a
változások  évét,  ami  következik  ránk.  Hálát  adunk,  visszatekintve  a  múlt  esztendőre
mindazért a sok jóért, ami Tőled származik. 

Hálát adunk Atyám a segítő karodért, a növekvő kegyelmedért felettünk. Köszönjük Uram
mindenben a növekedést, mert tudjuk, hogy Te állsz e mögött. 

Hálát  adunk  Uram  előre,  a  2014-es  évért,  hogy  az  még  áldottabb  lesz.  Mert  mi
megáldattunk  minden  mennyei  áldással  Krisztusban,  ahogy  meg  van  írva.  Tudjuk,  hogy
minden problémára, még a legnehezebbnek tűnő esetekre is Nálad van a megoldás. 

Ezért adunk hálát előre, hogy Te képes vagy bennünket minden kelepcéből kiszabadítani.
Köszönjük Atyám a világosságot,  a  Te Igédet  és,  hogy szabadon hirdethetjük.  Köszönjük
Uram az új ajtókat, kapukat, a lehetőségeket, a hatékony eszközöket, hogy embereket tudjunk
megmenteni és hozzád vinni. 

Köszönjük Uram a mai összejövetelt. Az áldások teljessége kiárasztatott a Jézus nevében.
Minden dicsőséget Uram neked adunk, mindörökkön örökké. Ámen. 

Köszöntsd a  szomszédodat  oly módon,  hogy győzelmekben gazdag Újévet!  Hallelúja!
Szeretettel köszöntünk benneteket az év utolsó összejövetelén. Egy jó hírrel zárjuk az évet.
27-én, pénteken kaptam a hírt, hogy a könyvkiadás pályázatunk nyert 400ezer forintot. 

Ez az összeg 250 db könyvre elegendő, de ha kiegészítjük, akkor gyakorlatilag meg lesz a
3 kötetből  a  100-100-100 db.  Ajándékként  tervezzük adni,  a  könyvtárak  és  a  közösségek
vannak megcélozva ezzel, hogy olyan helyekre kerüljön, ahol sokan hozzáférnek. Hálát adunk
az Úrnak, és örvendezünk!

A 2014. pedig a  változások éve lesz! Ezt hallottuk a tegnapi alkalmon. A mai napon, a
végén kezdem. A karácsonyi tanításból adok összefoglalót, mert itt van a sarkunkban még a
karácsony. Nem olyan régen volt. Nagyon érdekes és izgalmas igazságok kerültek elő. 

December 25-e egy igen jelentőségteljes nap a mennyben és a földön is. Ekkor történt,
hogy az angyal szavára Mária befogadta az Igét, azaz megfogant a testében az Ige magja. Rá
két  évre,  december  25-én  pedig  a  bölcsek  látogatták  meg  a  Gyermeket.  Ebből  kijelentés
született, hogy Heródes miért ölette meg a 2 év alatti gyermekeket. (Mát. 2,16)

Az újjászületésünk is hasonlóképpen működik, mert az Ige úgy szól, hogy nem romlandó
magból születtünk, hanem romolhatatlanból, mert mi is befogadtuk az Igét. 

Ez egy párhuzam. Dániel Perzsiában volt fogoly és tanítványokat hagyott maga után. A
tanítványok tudták,  hogy milyen jelek fogják kísérni Jézus megszületését.  A perzsa vallás
alapjául  szolgálnak  azok  a  próféciák,  melyek  Dánielen  keresztül  érkeztek,  illetve  a
csillagállások, amiket elmondott a tanítványainak. 

A hagyomány szerint a három királyok különböző országokból érkeztek. Valójában tudni
kell  azt,  hogy  a  Perzsa  szenátus  egy  felsőházból  és  egy  alsóházból  állt.  A  felsőházban
szellemtudományokkal foglalkoztak, a csillagállásokat kísérték figyelemmel. 

Ez nem azonos az asztronómiával. Az alsóház pedig a világi dolgokkal foglalkozott és
törvényeket hozott. Gyakorlatilag a 3 bölcs Perzsia három szenátora volt. 

Imádni  mentek  a  megszületett  gyermeket,  és  ajándékot  vittek  neki.  Ez  benne  van  a
Bibliában. Innen ered az ajándékozás gyökere, hogy az emberek megajándékozzák egymást
Jézus születése napján. 

Az is új dolog számomra, hogy a szülő nő tisztátalan volt, és nem mehetett be a házba. A
filmekben úgy adják elő, hogy tele volt a fogadó és ezért nem tudtak szállást adni a számára.
De ez nem így van. 
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Ezért ő a nyáj tornyához ment, és ott született meg az Úr Jézus. Érdekes ez a dolog, mert
pont  egy szüléskor  az  asszony ki  van  rakva  a  házból.  Furcsának tűnik  a  mi  felfogásunk
szerint. 

Valamikor olvastam egy könyvet.  Az afrikai törzseknél is, nemcsak a szülés, hanem a
havi tisztulási időszakra is egy külön házuk volt a nőknek, és oda kellett elvonulniuk. 

Tehát  a  nyáj  tornyához ment  Mária  és József.  Az Ószövetségben naponta 2 áldozatot
mutattak be. Az áldozatnak tökéletesnek kellett lenni. 

Amikor  a  bárány megszületett  –  és  ráadásul  ezeket  az  áldozati  bárányokat  egy külön
tenyészetből nevelték és hozták elő – sérülésmentesnek kellett lenni. Ezért az első napokban a
bárányokat bepólyázták és betették a jászolba. 

Itt van egy párhuzam. Hogy a mi bárányunk, az Úr Jézus, ugyanott  volt bepólyázva a
jászolban. Mert Ő is egy áldozat. Jézus születésénél az évszám jó, csak a nap nem egészen
pontos, mert két hetes időintervallum határozható meg. Krisztus előtt, vagyis időszámításunk
előtt 2-ben született. A feltételezett születésének a napja szeptember 2. 

Ugyanis a nyájak tavasztól őszig – a tavaszi ünnep és az őszi ünnep között – voltak kint,
decemberben már nem. 8 nap múlva, ahogy a Biblia írja, elvitték bemutatni az Úrnak. 8 nap
múlva volt egy zsidó ünnep, a  Jóm kippur, s ekkor volt az Úr Jézus első vérontása, azaz a
körülmetélése. 

Ezek a csillagállások két évig álltak fent. Ebből látták a napkeleti bölcsek, vagyis a perzsa
felsőház  szenátorai  és  a  pásztorok  az  égi  jelet.  Érdekes  összefüggések  jöttek  ebből  elő.
Hisszük, hogy ez a javunkat szolgálja. 

Folytatjuk  a  Közbenjárás  sorozatunkat  és  a  7.  rész  következik.  A  mai  tanítás  címe:
Hálaadással megkoronázva.

Nagyon helyes dolog, ha az év fordulóján számba vesszük, hogy miért is adjunk hálát.
Először visszamenőleg,  hogy mit köszönhetünk az Úrnak, illetve előrevetítve,  bízva az Úr
segítségében és jóságában. Ha beleesünk valamilyen bajba, akkor megragad bennünket, és
kiemel belőle. 

1Timótheus 2,1-2.
Buzdítalak  azért,  hogy  mindenek  előtt  tartassanak  könyörgések,  imádságok,

közbenjárások, hálaadások minden emberért,
2. Királyokért és minden hatalomban lévőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet

élhessünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel. Ámen.
Isten akarata szerint való az imádság és a hálaadás. Az Ige felszólít bennünket, hogy az

imáinkban első helyen szerepeljenek a vezetők és ennek meg van a célja. Ahogy hallottátok,
hogy  csendes,  nyugodt,  békés  életet  élhessünk.  Ez  az  Evangélium hirdetésének  az  egyik
alapfeltétele. 

Ha zűrzavar és kijárási tilalom van, akkor nem lehet elmenni Evangéliumot hirdetni sem.
A  hála szó  a  görögben  a  G2169-es  számú  Strong  szó,  ami  a  hálán  kívül  hálaadást,  és
köszönetet  jelent. A  görög  szó,  úgy  hangzik,  hogy  eucharisztia  Ezt  lehet,  hogy  már
hallottátok. Gyakorlatilag az eucharisztia az egy hála, hálaadás, köszönet az Úr felé. 

Filippi 4,6.
6. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden

alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. Ámen.
Először is szögezzük le, hogy a semmi az semmi. Imakéréseinket – azt mondja az Ige –

hogy hálaadással vigyük az Úr elé. Ugyanis az illem megkívánja, hogy ne ajtóstól rontsunk be
egy házba. Illik kopogni, vagy beköszönni, de nem berontani. 

Ahhoz,  hogy  mi  illendően  beléphessünk  Isten  tróntermébe,  előtte  kulcsfontosságú  a
hálaadás. Ha gyakorlod a hálaadást, akkor az Úr öröme és békessége fog mindenkor betölteni,
és nem lesznek zaklató gondolataid. 
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Ha az Úr öröme és békessége ural, akkor a gondolataid sem fognak Krisztuson kívülre
kerülni.  Nagyon szép megfogalmazás,  ugye?  Azt  is  olvastuk,  hogy  ne aggódjatok semmi
felől!  A görögben ez a szó jelenti  az  aggodalmaskodást  és a nyugtalankodást,  illetve  egy
másik értelemben a gondoskodást, az ellátást és azt, hogy ügyel ránk valaki. 

Tudjuk, hogy ki az ellátásunk forrása. Az Úr az ellátásunk forrása. Ő a gondviselőnk, a
gondoskodónk és Ő bizony ügyel a mi dolgainkra. Képzeljétek el, hogy Istent érdeklik az
emberek dolgai, még az apró-cseprő ügyei is. 

De az alaphelyzet  az,  hogy amíg valaki  nem kéri  meg Istent,  hogy segítsen,  addig Ő
jogszerűen nem tud beavatkozni az adott embernek az életébe, az ügyébe. Ha Istent tesszük
ellátásunk  forrásává,  akkor  Ő  az,  aki  betölti  a  szükségeinket  az  Ő  gazdagsága  szerint
dicsőségesen a Jézus Krisztusban. Írja a Filippi levél. 

A hálaadásban  az  első  számú  példaképünk  az  Úr  Jézus.  Csak  három esetet  mondok.
Először, amikor az utolsó vacsora történt és megtörte a kenyeret, hálaadással tette. Amikor
Lázár  sírjánál  állt,  ahogy  elkezdte  az  imáját,  hálát  adott  az  Atyának,  hogy  Ő  mindig
meghallgatja Őt, és megválaszolja az imáját. 

Ugyanígy  történt  a  kenyérszaporításkor  is.  Bizonyára  van  még  több  példa  is  erre.  A
lényege az, hogy az Úr Jézus tudta, hogy az Atya meg fogja válaszolni az imáját. 

Ha  mi  is  ilyen  hittel  állunk  oda  egy  imádsághoz,  hogy  tudjuk,  hogy  az  imáinkat
meghallgatja és megválaszolja, akkor képesek vagyunk hálát adni az ima pillanatában. Vagy
hálával kezdeni az imát. 

Ha alaposan megfigyeljük, akkor az Apostoli levelek zöme hálaadással kezdődik, ha nem
is a legelső vers, de néhány verssel lejjebb, többségében ott van a hálaadás. A hálaadásnak két
nagy csoportja ismeretes:

1.  Utólagosan  mondott  hála.  Miután  megvalósult  egy  imakérés,  akkor  Istennek  hálát
adunk, hogy az a birtokunkban van. Hálát adunk Istennek, hogy a könyvkiadási pályázatunk
nyert, és ez az összeg a rendelkezésünkre áll, a cél megvalósulása érdekében, hogy könyveket
tudjunk kiadni. Ez az utólagos hálaadás.

2.  Előre  is  adhatunk  hálát  egy  imaválaszért,  amiről  hisszük,  hogy  megfogant  a
szellemvilágban, de még nem látjuk a fizikai síkon. Azért adunk hálát előre Istennek, mert
tudjuk, hogy nála  van a megoldás.  Nemcsak olyan esetben, ha kérünk valamit,  hanem ha
valakinek van valamilyen problémája, akkor tudjuk, hogy a megoldás Tőle származik. 

Mert amikor az okos doboz úgy gondolja, hogy a földi síkon elfogyott minden lehetőség,
elfogyott minden megoldás, nincs kiút, akkor biztos vagyok benne, hogy Isten még fel tud
sorakoztatni több százat is. 

A hálaadás  a  szívekből  fakad,  és  Isten  nagyon  kedveli  ezt  a  fajta  hálaadást.  Az Írás
figyelmeztet bennünket az 1Korinthus 10,10-ben, hogy a zúgolódás, az önsajnálat, helyet ad a
pusztítónak. 

Tehát ha valaki valamiért zúgolódik – akár a munkahelyen a főnök miatt –, akkor saját
magával  tesz  rosszat.  Ha  valaki  úgy  gondolja,  hogy  idősödik,  és  már  nem  tud  annyit
elvégezni, mint fiatal korában, akkor nem sajnálkozni kell ezen, hanem Istennek hálát adni,
hogy még mindig mozgásképes és nem egy ágyban fekszik, ahol forgatni kell és egyéb ilyen
helyzettel szembesülni. Mindennek meg kell látni a pozitív oldalát. 

Mindennapos  hálaadással  mind  jobban  el  kezd  körvonalazódni  Isten  akarata  a  hívők
életében. Ha szeretné valaki megtudni, hogy mi Isten terve és célja az ő életével kapcsolatban,
akkor kezdjen el szaporán hálát adni és megvallást tehet még ez mellé, hogy Isten akarata
beteljesedett az életemben. 

Ez a hit szava. Ez után fog megnyilatkozni és megvalósulni. Sokkal hamarabb kijön az
ember a problémából, ha hálaadó szíve van és keresi a közösséget Istennel. 

Vannak, akik a probléma közepette inkább elfordulnak Istentől, mert úgy vélik, hogy Isten
nem  segített.  Elhagyott  Isten.  Biztosan  hallottatok  ilyent.  Hol  van  hozzá  az  Ige?  Az
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Ószövetségben olvassuk, hogy Én, soha el nem hagylak téged, én mindig veled vagyok. Ne
félj, és ne rettegj. 

A  hálaadásnak  van  még  egy  nagyon  fontos  szerepe.  Mégpedig  az,  hogy  elfordítja  a
figyelmünket  a problémáról  és az Úrra tereli.  Ez jó abban az esetben is, ha valaki  éppen
önsajnálatba esett. 

Minél nagyobb az önsajnálat, annál jobban koncentrál a problémára. Annál szélesebbre
nyitja az ajtót az ellenség előtt. Az ördög és a katonái besétálnak. 

Viszont, ha nem a láthatókra néz, ahogy az Ige írja, hanem csak Istennek ad hálát, akkor
ez a tekintetét az Úrra fogja emelni. Bizony hálásak lehetünk nagyon sok mindenért. 

Egy gyűjtő szót mondok: a megváltás. A megváltás nagyon sok mindent tartalmaz. Nem
úgy kell kezelni ezt a kérdést, hogy – konyhai kis fűszerdobozokhoz hasonlítsam – az egyik
doboz a  megváltás,  a  másik  a  gyógyulás,  a  harmadik  a  gyarapodás,  negyedik  a  szellemi
újjászületés, tehát a szellemi haláltól való megváltás. 

Egy  doboznak  tekinthető  az  egész,  amiben  benne  van  a  gyógyulás,  a  gyarapodás,  az
üdvösség. Így mindjárt másként lehet viszonyulni ehhez a kérdéshez. A megváltás felöleli
mindazt, amit az Úr Jézus elvégzett. 

Ennek természetesen vannak részletei, csak nem külön dobozban, hanem a nagy dobozban
van  benne.  Mivel  Isten  hatalmasabb  mindennél,  Ő  munkálja  ki  a  megoldást  minden
nehézségre. Tudjátok, azt mondja az Ige, hogy a sötétségben benne van a megoldás magja, és
a problémából jön elő a megoldás.

A megkörnyékező problémából neked elő kell szólítani a megoldást, ahogy meg van írva.
A sötétségből világosság ragyogjon. A megoldás a problémából szólítható elő. 

2Korinthus 4,6.
6. Mert az Isten, aki szólt: Sötétségből világosság ragyogjon, Ő gyújtott világosságot

a  mi  szívünkben,  hogy  megismerjük  Isten  dicsőségét,  mely  ragyog  a  Jézus  Krisztus
arcán. Ámen.

Azt mondja az Ige, hogy a sötétségből világosság ragyogjon. A problémából megoldás
szülessen.  Azt  mondta,  hogy a  problémából,  a  sötétségből  jön  ki  a  megoldás.  Ott  van  a
megoldás magja. 

Azt mondja az Ige, hogy Isten nem hagy feljebb kísérteni, minthogy elviselnénk, sőt még
a kimenekedést is megadja. Így mondja ugye? Tehát a kimenekedés a megoldás magja. Benne
van a problémában. Onnan kell nekünk hittel előszólítani. Hallelúja!

A hit cselekedettel és a hit imája hálaadással válik teljessé. Akkor kerül fel az i-re a pont,
amikor  a  hit  cselekedete,  vagy  a  hit  imája  után  még  hálát  is  adunk.  A  hit  akkor  képes
megteremni a gyümölcsét, ha előre megkoronázzuk hálaadással. 

Tehát amíg nem látjuk a megoldást, de hálát adunk Istennek, mert tudjuk, hogy Ő képes
azt az imát megválaszolni és meg is akarja válaszolni. 

Nem úgy van, hogy talán, majd, hogyha, hanem Ő segíteni akar és mellettünk áll. Nagyon
rossz gyakorlat, amikor azt mondják az emberek: hát, ha Isten is megsegít, akkor holnap ezt
és ezt fogom tenni. Nincs ha! 

Istennél nincs ha! A helyes megvallás úgy szól, hogy Isten segítségével holnap ezt és ezt a
munkát el fogom végezni. Tudjátok, hogy a hála mi célt szolgál? A hála arra hívja fel Isten
figyelmét,  hogy mi hitben járunk, amikor  cselekszünk, vagy imádkozunk.  Ezzel  a hálával
köszönjük meg az úton levő választ. 

Aki ima után nem tud hálát adni, mint meglevő dologért, annak a szívében nem fogant
meg a válasz. Ha nem fogant meg, akkor nem is fog megszületni. A hálaadás ennél fogva
pontosan jelzi, hogy mi az, amit birtokolunk. Mindenekfelett szükséges hatalmat vennünk. Az
1Mózes1-ben  megtaláljátok,  hogy  mi  uralkodásra  lettünk  teremtve.  Uralkodjunk  minden
körülmény, és minden probléma felett. 
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Ebbe  beletartozik  a  tyúkszem,  beletartozik  a  fájdalom,  a  csont  és  mindenféle  tünet.
Rengeteg van belőle. A körülmények, a ház körüli dolgok, az életünknek minden mozzanata.
Nekünk uralmat kell venni felette. 

Ezt követően bőséges hálaadással álljunk meg hitben. Ez termi meg azt, amiért töretlenül
esedezel. Megnézhetitek az Igét, az Efézus 6,13-ban találjátok. 

Állj  meg  hitben!  Ezt  szeretném  egy  kicsit  megvilágítani.  Azt  jelenti,  hogy  kitartóan,
állhatatosan, folyamatosan, ragaszkodóan. Továbbá azt is jelenti, hogy rendelkezésre állni.

Egy katonának mindég rendelkezésre kell  állnia.  Mi Isten katonái vagyunk és szükség
esetén bevethetőnek kell lennünk. Ilyen sok értelme van a görögben.

Kolosse 4,2.
2. Az imádságban állhatosak legyetek, vigyázván abban hálaadással; Hallelúja.
Megint  szerepel  a  hálaadás.  Az  Ige  hangsúlyozza,  hogy  minden  helyzetben  hálákat

adjunk. Ez nem azt jelenti, hogy mindenért, mert akkor benne lennének a problémák is. Nem
mindenért, hanem minden helyzetben. Mert ha rossz helyzetben vagy, akkor azért kell hálát
adni, hogy Isten képes abból téged kiemelni. 

Efézus 5,20.
20. Hálákat adván mindenkor mindenekért a mi Urunk Jézus Krisztusnak nevében

az Istennek és Atyának. Hallelúja!
Még olvassuk el a következő Igét is.
1Thessalonika 5,18
18.  Mindenben  hálákat  adjatok;  mert  ez  az  Isten  akarata  a  Krisztus  Jézusban

tihozzátok. 
Tehát  minden  helyzetben  hálát  adni,  ami  azt  jelenti,  hogy akkor  is,  ha  jól  mennek  a

dolgok, de akkor is, amikor bajban van az ember. Nem szabad megfeledkezni Isten segítő
kezéről, mert tudatában kell lennünk, hogy egyedül az Úr képes kihozni abból a helyzetből. 

Amikor elkezdünk hálát adni, akkor az át fog menni dicséretbe. Ha tovább folytatjuk, át
fog menni imádatba, és egyre közelebb kerülünk az Úr közösségéhez. 

Ahogy növekszünk szellemben, és nagyobb megértésünk lesz, a hála is el kezd növekedni
a  szívünkben,  mert  megértjük  a  megváltást  és  azt,  hogy Megváltó  nélkül  a  forró  helyen
lennénk. 

Megértjük a szent vér hatalmát, hogy a szent vér hogyan tisztított meg bennünket, hogy
tett igazzá és nem kell földigiliszta módon az Atya trónja elé csúszni-mászni. 

Kolosse 1,12-14.
12. Hálákat adván az Atyának, aki alkalmassá tett  minket a szentek örökségében

való részvételre a világosságban; 
13.  Aki  megszabadított  minket  a sötétség  hatalmából,  és  általvitt  az Ő szerelmes

Fiának királyságába;
14. Akiben van a mi váltságunk az Ő vére által, bűneinknek eltörlése; Ámen.
A szent örökség részesei vagyunk. Örököstársai Krisztusnak. Amikor az emberek igazán

megértik és kezdenek látni az Ige mélységében és rájönnek ennek a jelentőségére, feltör a
szívükből a hálaadás, mert tudják, hogy milyen nagy kincs birtokában vagyunk. 

Bizonyára előfordult már veletek is, hogy nem elegendő a rendelkezésünkre álló szókincs
a  hála  kifejezésére.  Egyszerűen  nem  tudjuk  tovább  fokozni,  ragozni  és  megfogalmazni.
Ilyenkor jön a Szent Szellem a segítségünkre és nyelveken lehet folytatni a hálaadást. 

A nyelvek imájának 80-90%-a hálaadás. A Szent Szellem szolgálatának a része, hogy a
megtisztított imáinkat a főpapunk kezébe adja és Ő tárja az Atya elé a trónteremben. Meg van
az ima útja az Atyához. 

Amikor valaki nyelveken imádkozik, a légkör egyszerűen megváltozik. Legyen ez otthon,
vagy a gyülekezetben. Ki kell, hogy jelentsem, hála nélkül nincs győzedelmes keresztény élet.
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Akarsz-e csodát látni?  Naná! Akkor minden imádságodat  hálaadással kezd. Ez a kulcsa a
dolognak. 

A hálaadásokban olyan gigantikus erő van, amit Krisztus Teste sajnos még nem ismer
kellőképpen és nem is gyakorolja. 

Efézus 5,3-4.
3.  Paráznaság  pedig  és  bármiféle  tisztátalanság  vagy  fösvénység  még  csak  ne  is

neveztessék tiközöttetek, amint szentekhez illik;
4. Sem undokság, vagy bolond beszéd, vagy trágárság, melyek nem illenek: hanem

inkább hálaadás. 
Párhuzamba állítja az Ige a világi beszédet azzal, ami az Úrnak kedves. Ez a hálaadás. És

a szívekből fakad. A keresztényeknek a beszédüket összhangba kell hozniuk az Igével. 
Az évzáró Igénk az 
1Thessalonika 3,9
Mert milyen hálával is fizethetnénk viszonzásként az Istennek érettetek, mindazért

az örömért, amellyel örvendezünk miattatok a mi Istenünk előtt?! Hallelúja!
A pásztor hálát ad a nyájáért és örvendezik a nyáj növekedésén. Örvendezik a nyáj nyitott

szívén, a munkálkodásán, a szolgálatán és szinte a végtelenségig lehetne sorolni. 
Egy újévi intelem: a tegnapi hit nem elegendő mára, a mai hit nem elegendő holnapra.

Ezért naponta fejleszd a hitedet, és tartsd edzésben! Mindannyian értékesek vagytok az Úr
szolgálatában!

Isten mindenkire bízott valamilyen talentumot, amit ki kell aknázni. Igen értékes és drága
kincs a hitetek és a hűségetek.  Imaválaszokban és győzelmekben gazdag Újévet kívánunk
mindannyiótoknak, szeretteiteknek, családtagjaitoknak. Hallelúja!

A  Szent  Szellem  bekapcsolta  az  ajándékait.  Az  áldások  teljességét  terjesztjük  ki  a
következő esztendőben is az elhívásotok felett, életetek felett, szolgálatotok felett. Isten terve
teljesedjen be az életetekben, hogy áldássá lehessetek mások számára.

Isten akarata a számodra többek között a szent egészség, és a bővölködés. Ragadd meg
ezeket  az  áldásokat  és  járj  ebben  az  igazságban  a  Jézus  Krisztus  szent  nevében.  Szent
egészséget szólunk és megtörjük a sötétség minden erejét. 

Köszönjük Atyám a Te gyermekeid életét, hálát adunk, hogy az Atya akarata beteljesedik
az életükben és az áldások teljességét szóljuk. Magjaitok áldottak a Jézus nevében. Köszönjük
Uram, a te gyermeked életét. Hálát adunk Uram a mennyei ellátásért. Köszönjük Uram a Te
gondoskodásodat az életek felett. Kezed minden munkája áldott a Jézus nevében és a szent vér
oltalmát megerősítjük felettetek. Köszönjük Uram a kereszten bevégzett munkád és a kiontott
véred. 

Még van egy próféciánk. A kis újságunkban ennek egy rövidebb változata van, mert nem
fér  bele  mind.  Ez  a  prófécia  nem a  prófécia  ajándékából  született,  ami  minden  hívőnél
jelentkezhet,  mint  szellemi  ajándék.  Meggyőződésem,  hogy  ez  a  méretű  prófécia  már  a
prófécia hivatalából származik. Tehát a változások éve jön 2014-ben! 

PRÓFÉCIA A 2014. ÉVRE
Bátorságra és krisztusi  elkötelezettségre szólítalak ma téged az Én Szellemem által! Az Én

gyermekeimet ne bátortalanítsák el idegen ajkú tanítások vagy más nehézségek,  félelmek vagy
betegségek! Szemeitek látását ne fátyolozza be könnyhullatásotok! E föld utolsó pillanatait élitek!
Örüljetek és vigadjatok, hogy részesei lehettek ennek a végső időszaknak. Lehetőségetek van arra,
hogy megállhassatok az Én erőmben, a Szent Szellem erejében! És ti mind ismertek engem, mert az
enyéim vagytok. 

Ti mind nagyon jól tudjátok, és véghez is viszitek a harmadik angyal üzenetét. Ez az angyal az
ég közepén repül, és az Én parancsolataimat, és Fiamnak, Jézusnak, a Krisztusnak hitét hirdeti
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igen hangos fennszóval! Ez angyal által adom hírül nektek kijelentés által, mi is az a munka, amit
az utolsó napokban (és ez most van) el kell végeznetek! (Jelenések 14,12) 

Hozzátok  szólok  férfiak,  nők  és  fiatalok,  otthon,  az  iskolákban  és  a  gyülekezetben!
Felkészülésetek utolsó fázisa van ma előttetek! Alig maradt már idő a gyakorlásra. Az Én Tervemet
rövidesen beteljesítem azok által, akik hűek hozzám és Igémet hittel cselekszik. 

E  rövid  időt  –  míg  eljövök  és  magamhoz  veszlek  titeket  –,  töltsétek  azzal,  hogy
személyválogatás  nélkül,  akit  csak  tudtok,  vezessetek  egyszülött  Fiamnak  Keresztje  alá!  Jól
figyeljetek reám Én Népem és  reám hallgassatok,  Én Nemzetem! Mert tanítás megy ki  Tőlem!
(Ésaiás 51,4) Szóljátok Beszédemet szerte a világban, ifjúnak és vénnek! Ne tegyétek ezt halkan
suttogva, félve! Kiálts hangosan, teljes torokkal, hogy mindenki meghallja azt! (Ésaiás 58,1) 

Szükségem van Kálebhez és Józsuéhoz hasonló emberekre, hogy Tervemet véghezvigyem! Erős,
hűséges és áldozatkész fiatal férfiakra és nőkre van szükségem, akik előre húzzák a lankadókat. Se-
regeljetek  össze  minden  népeket,  és  hirdessétek  szavaimat  a  Metropolisoktól  kezdve  a  távoli
esőerdők rejtekéig, s Én eljövök hozzátok, és megláttok majd engem úgy, ahogy vagyok! (Jóel 3,11.
Máté 26,64) 

Elviszlek  titeket  arra  a  helyre,  a  mennybe,  arra  a  helyre  amit  Fiam megígért  nektek.  Az
antikrisztus megjelenésének szele sokak hitét lehűti majd. De ti, akik igazán az Én gyermekeim
vagytok,  erősen  és  rendíthetetlenül  megálltok  parancsolataim  teljességében.  Elvárom tőletek,
hogy különbséget tudjatok tenni, a helyes és helytelen dolgok között!

Vigyétek be az iskolákba és a munkahelyeitekre,  hivatalaitokba az Én Evangéliumomat!  Ne
féljetek a visszautasításoktól, Én vagyok az Úr, a ti Istenetek! Az idő rövid! Közel vannak az utolsó
napok veszedelmei. Az Én igazságom hirdessétek és ügyeljetek egymásra, hogy senki el ne vesszen!
(Filippi  2,1-4)  Virrasszatok  ha  kell,  és  szüntelenül  imádkozzatok!  Elmélkedjetek  és  higgyetek
Szavaimban még akkor is, ha kilátástalannak tűnik minden körülöttetek. Én akkor is ott vagyok
veled és megsegítlek, vezetlek téged.

Bízzatok:  Én  vagyok,  ne  féljetek!  (Márk  6,50)  Én  vagyok  Atyátok  és  szeretlek  benneteket!
Erősen álljatok meg Énbennem, mert nagy gyorsasággal jövök hozzátok. Addig is álljatok ellene a
gonosznak és az ördög elfut tőletek! (Jakab 4,7) A kitartásotok nem lesz hiábavaló, mert az Én
kijövetelem biztos, mint a hajnal! (Hóseás 6,3) 

Ne akarjatok ellene tenni Tervemnek, mert azt mindenképpen véghez viszem! Veletek vagy
másokkal de beteljesítem azt! Az Én szeretetemben meg ne restüljetek, gyakoroljátok mindinkább
az atyafiúi szeretetet. Adjatok azoknak, akik kérnek tőletek, hiszen Én magam vagyok szükségeitek
forrása! 

Nagy  gondot  fordítsatok  arra,  hogy  amikor  az  Én  nevemben  összegyülekeztek,  csak  az
hangozzon el, amit Szellemem éppen akkor kijelent! Az Én Házam mindig tartsátok tisztán, minden
szeplőtől és sömörközéstől, mert az Én Házam az imádság háza! (Lukács 19,46) 

Ha szükséges, áron is vegyétek meg az alkalmatosságot, mert e világ gonosz! (Efézus 5,16) Meg
ne fertőztessétek az Én nevemet, hogy megszenteltessem Izrael fiai között. Én vagyok az Úr, a ti
Megszentelőtök.  Én  vagyok  Istenetek,  Én  vagyok  az  Úr!  (3Mózes  22,32)  E  beszédeket  pedig
megtartsátok, mert Én szóltam és minden meglett általa! Ámen!

Adácsi Imre, Nagykőrös, 2013.11.29.
Az egyik alföldi szent a következőképpen járt: Lakáshiteles ügye van, ez is húzódik erre-

arra. Kapott egy levelet, és nem volt a szívén, hogy fölbontsa, félre is tette. 
A napokban kibontotta, majd fölhívta a megadott telefonszámot, és egy nagyon kedves

hölgy vette fel, aki azt mondta, hogy menet közben megváltoztak a szabályok, és lehetőség
van  arra,  hogy két  millió  valamennyiért  megvásárolják  a  lakásukat,  és  ők,  mint  albérlők
lakhatnak benne. Valami 6-7 ezer forintos havi lakbérért. A további feltételek is kedvezőek.
Ennek nagyon örült. 

A múltkori alkalommal kimaradt, hogy Siófokon történt még olyan 15 évvel ezelőtt, hogy
az akkori pásztor – az Úr megmutatja a pásztornak, hogy kinek van elhívása a szolgálatra –
azt  mondta,  hogy akinek elhívása  van a szolgálatra,  az jöjjön ki  és  imádkozik  érte.  Nem
mindenki vette komolyan, vagy fogalma sem volt róla, – mert még nagyon hátulgombolós
volt – hogy mi ez? A pásztor mondta, hogy ott, az a szőke, ő is jöjjön ki. 

Akkor hátrafordul  az a szőke,  hogy kinek szól,  de nem volt  a  közelében senki.  Ezért
megkérdezte,  hogy  akkor  az  én  vagyok?  Előrejött,  imádkozott  érte  a  pásztor  és  ma  is
szolgálatban van. 
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Egyébként a jutalmaink függnek attól, hogy milyen mértékben és hogyan töltjük be az
elhívásunkat. Az ’átkelünk a túlsó partra’ jelenti az irányt. A világban nagy a sötétség. 

A húgom beszélt egy falubelijével. Nem tudom, hogyan került elő az Úr dolga, de lényeg
az, hogy ő nem jár templomba, hanem otthon olvassa a Bibliát. Egyébként is minek járjak, ha
Jézust a főnöke nem tudta megmenteni?

Hát, akkor nem sokat használt, amit olvas. Azt még úgy látszik nem olvasta, hogy Isten
áldozatként küldte a Fiát. Ezzel a célzattal. 

Múlt héten is szóltam arról, hogy az oldás-kötés hatalmát gyakorolni kell. Mindenkinek
személy szerint, saját magának. Mert ha mi eltűrjük az ellenség munkáját, a fájdalmat, a kórt,
a problémát, akkor az egy tétlenség. Elnyomottá válunk. 

Ez  pont  olyan  tétlenség,  mintha  látod  a  cicát  fölmászni  az  asztalra,  hogy  elvigye  a
csirkecombot, és ha nem teszel semmit, akkor el fogja vinni.

De ha odacsapsz az asztalra, akkor megmarad az ebéd. Tehát nem lehet azt csinálni, hogy
a keresztény egy szót nem szól a problémához, hanem csak tűri, hogy rajta legyen a tünet.
Szólni kell a hegyhez. Ez van megírva. 

BÚÉK = Bizonyos: Úr Jézusunk Érkezése Közelít. Köszönjük, hogy velünk tartottatok az
elmúlt  évben,  és  bízunk  benne,  hogy  a  jövőben  megsokasodva  ismét  folytathatjuk  a
megkezdett munkát, az épülést. Hallelúja! BÚÉK = Bízd Újfent Életed Krisztusra! 

*A barna színnel jelzett részek más fordításokból származnak.
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