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HÁLAADÁS ÉS GYÜMÖLCSÖZÉS 
 Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

Ságvár, 2016. 01. 04. 

 
Köszönjük, Uram, a természetfeletti békességedet. Hálát adunk, drága Úr Jézus, hogy Te 

elhordoztad a zaklatásokat, és mi kiköveteljük a gyülekezet minden egyes tagja számára a 
család és a szeretteik számára az isteni fajta békességet. Megvalljuk, hogy a békességünk 
olyan hatalmas, mint a tenger. Köszönjük, Úr Jézus, a jelenlétedet. Köszönjük az érintésedet, 
köszönjük a megtört testedet, ami által birtokoljuk a szent egészséget a most hit alapján, 
tetőtől talpig. Hálát adunk, Úr Jézus, hogy a kezeidet átvert szegek hozzák meg számunkra a 
gyarapodást, a Jézus nevében. Megvalljuk, hogy minden hitben elvetett mag mellé minimum 
százszoros aratás érkezik. Az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Hálát adunk, Atyám, hogy Te 
gyümölcstermésre hívtál el bennünket és gyönyörködsz abban, amikor embereket vezetünk 
üdvösségre. A Jézus Krisztus szent nevében. Ámen. 

Kívánj egy dicsőséges újévet a szomszédodnak! Szeretettel ölelünk benneteket. Szomba-
ton egy fél ötig tartó imakonferencia volt, és egy ütős tanítás.  

 
Az újévet kezdjük Igével. Rögtön meg fogjátok látni, hogy egy Igét miként lehet 

elimádkozni.  
Apostolok cselekedetei 9,31. 
31. A gyülekezeteknek egész Júdeában, Galileában és Samariában békességük vala; 

épülvén és járván az Úrnak félelmében és a Szent szellem vigasztalásában, sokasodnak vala.  
Következőképpen lehet egy Igét elimádkozni, mondjátok utánam, legyetek szívesek: A 

gyülekezeteknek világszerte békességük van az újesztendőben. Növekednek hitben és soka-
sodnak létszámban. Jézus nevében. Ámen. 

Ilyen egyszerű elimádkozni. A gyülekezet ugyanis az a hely, ahol megnyugszik a szív, 
vagy legalábbis annak kellene lenni, mert nem mindenhol az. A gyülekezetet Isten azért hozta 
létre, hogy a szívek megnyugodjanak, mert a világban elég sok bántás éri az embereket, még a 
szenteket is. Istennek van egy könyörületessége, egy védőernyője, amivel mindenkit szeretne 
körülvenni, megóvni. Errefelé jövet mutatta az Úr a következő négy lépést, hogy hogyan lehet 
szabadulást elérni.  

A reményt hitté kell változtatni, mert csak a hitté vált remény hoz eredményt. Lehet, hogy 
valaki még csak reménykedik egy dologban. A remény szükséges, a remény jó dolog, de a 
remény még nem hit. Tehát hitté kell változtatni. A következő négy lépést ajánlom a 
figyelmetekbe az újesztendőre. Ez Ábrahám hitéhez kapcsolódik.  

1. Ábrahámnak megvolt Isten Igéje az adott dologra, vagyis az ígért gyermekre. Ha neked 
van egy hegyed – ami a problémát jelenti – akkor keress hozzá Igét! 

2. Higgy abban az Igében, ami arra a helyzetre vonatkozik!  
3. Ne tekints a körülményekre, az ellentmondó, látható dolgokra!  
4. Dicsőítsd Istent, hogy Ő véghez tudja vinni azt, amit megígért! Dicsőítsd Istent, 

magasztald Őt, adj hálát Neki, mert a hálaadással a természetfeletti erőt szabadítasz fel és 
elismered, hogy Isten ereje hatalmasabb mindennél! Elismered vele, hogy Isten erős karja 
által jön a szabadulás, az áttörés, az álmaid megvalósulása.  

Tehát ez a négy lépés szükséges a biztos szabaduláshoz. Legyen az gyógyulás, vagy bármi 
más, amit éppen keresel vagy kutatsz. Ezzel fel is vezettem a mai tanítás címét, témáját: 
Hálaadás, dicsőítés, magasztalás. Fogadjátok szeretettel a pásztortársam, Évi tanítását.  

 

Szeretettel köszöntelek benneteket. Időközönként hallani fogtok engem is prédikálni 
ebben az évben is, itt Ságváron. A mai napon a hálaadásról fogok tanítani nektek. A hálaadás 
a legfontosabb a keresztény életünkben, amit minden nap, mindenkor a szánkra kell venni, és 
hálákat adni mindenért az életünkben, minden pillanatért. Ez a legfontosabb. A hálaadás, 
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dicséret, imádat, mindhárom nagyon szorosan összefonódik. A hitünk kifejezésének is az 
egyik módja a hálaadás. Amiért hálát adunk, ahhoz nagyon fontos a hitünk. Ha visszaemlék-
szünk a múlt évre és az idei évet elénk tárja Isten, mert szellemben sok mindent megkapunk, 
hisz ahogy fejlődünk, úgy tud egyre többet megmutatni nekünk az Úr. Tehát, ahogy vissza-
emlékezünk a múlt évre, gondoljuk csak végig, hogy mennyi mindent tett értünk Isten. 
Mennyi rossz helyzetből kihozott minket. A szellemünk, a lelkünk, a testünk meggyógyult 
nagyon sokszor. Az ördög akárhogy is támad minket, mi mindig ellen tudunk állni, mert az 
Ige a legerősebb fegyver. Nagyon fontos ezt gyakorolni. Isten kegyelméből történtek velünk a 
jó dolgok. A Zsoltárost megnézzük, aki leírja nekünk: 

Zsoltárok 107,21–22. 
21. Adjanak hálát az Úrnak az Ő kegyelméért, és az emberek fiai iránt való csoda-

dolgaiért, 
22. És áldozzanak hálaadásnak áldozataival, és hirdessék az Ő cselekedeteit örvende-

zéssel! Ámen. 
Az Újszövetségnek a rendelése, hogy hálaadás és dicséret áldozatát vigyük a trón elé. Ezt 

Jézus Krisztus által, Jézus Krisztus neve által tegyük.  
Zsidó 13,15. 
15. Annakokáért Őáltala vigyünk dicséretnek áldozatát mindenkor Isten elé, azaz az 

Ő nevéről vallást tevő ajkaknak gyümölcsét. Ámen. 
Jézus nevéről tegyünk bizonyságot az ajkainkkal, mert ez hozza meg a gyümölcsét. Az Ige 

dicséret áldozatának nevezi. Nagyon fontos és tudjuk, hogy Jézus ma is él, Őáltala van a 
gyógyulásunk, és erről bizonyságot teszünk. Bizonyságot az Ő nevéről, hogy Ő élő és ható. A 
keresztre tekintünk, mert az által minden a miénk, amit Ő elvégzett ott. Mindenkor, 
szüntelenül adjunk hálát és szüntelenül vigyük Isten elé Jézus nevében a hálaadásunkat, 
folyamatosan. A hálaadás áldozata hasonlatos ahhoz, mint amikor az Ószövetségben többféle 
áldozatot mutattak be az oltáron. A 4Mózes 15. fejezetét, ha elolvassátok, fel van sorolva az 
összes áldozat, amit feláldoztak abban az időbe az oltáron. Étel, ital, tized áldozat. Italáldozat, 
amikor a bort feláldozták, állatáldozat, terményáldozat, és még mondhatnám tovább, mert 
sokféle áldozat fel van sorolva. Áldozat mindaz, amit mi tiszta szívből a trón előtt felajánlunk 
Istennek. A legfontosabb, amikor az idődet ideszenteled. Ennél fontosabb nincs az életben, 
mikor az idődet az Igének szenteled, és hallgatod, olvasod és ebben fejlődsz. Tehát a 
legfontosabb, hogy odaszenteled az idődet. Ez fontosabb egy tévé sorozatnál, fontosabb attól, 
hogy rossz az út, mekkora hó van. Nem arra tekintesz, vagy éppen fáj a lábad, vagy a 
gyomrod, vagy bármelyik testrészed Azért jössz, hogy meggyógyulj, és hogy jól érezd magad, 
szeretetben légy. Van olyan áldozat, mint például amikor egyik testvérünk felajánlotta a 
lakását istentiszteletre, hogy ne legyünk a hidegben. Az is egy áldozat. Aztán a tized, vagy 
amikor adományozunk embereknek, szegényeknek, aki rászorulnak. Az is egy áldozat, 
amikor a szolgálók időt szentelnek arra, hogy felkészüljenek, ha a laptopot használják, az is 
egy áldozat. Hangszereket felajánlanak, aztán a költségeknél a terembér, buszköltség. Ez 
mind áldozat Istennek. Ezek a hálaadások, ezek a hálaáldozatok Istent dicsőítik meg és nem 
bennünket. Ez Isten trónja előtt jelenik meg áldozatként mind, amit mi tiszta szívből 
felajánlunk. Azt mondja nekünk az Ige: 

Zsoltárok 50,14–15. 
14. Hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a Felségesnek fogadásaidat! 
15. És hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged és te 

dicsőítesz engem. Ámen. 
Itt a legfontosabb a legelső, a hálaadás. Tehát hálával áldozzál Istennek. Aztán hívjad 

segítségül, amikor rossz helyzetben vagy, vagy betegségben vagy. Mert itt írja, hogy a 
nyomorúság idején. Tehát hívd segítségül! Ezt a kettőt, ha megteszed, akkor jön a szabadulás. 
Ez nagyon fontos, mert Isten megszabadít téged és dicsőségesebben jössz ki a problémákból. 
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Az Ige hozza meg a szabadulást. A keresztény életünk így gyökeresen megváltozik. Meg-
változik, ha betartjuk a sorrendet, megtanuljuk és betartjuk ezeket. Hálákat adunk, segítségül 
hívjuk, tehát imádkozunk, és a szabadulás megjön.  

Ha kitartunk hitben. Ez nagyon fontos. Mondok rá példát is. Nem fog elmaradni a várt 
eredmény, ez biztos. A hálaadás győzelemre visz minket, de ha elhagyjuk a hálaadást, akkor 
nem jutunk célba. Nagyon fontos, hogy ne felejtsünk el hálákat adni mindenkor. Az Efézusi 
levél írja: 

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

az Istennek és Atyának. 
A Bibliában több példa van arra, hogy dicséret által Isten a legreménytelenebb helyze-

tekből is képes kihozni, kimenekíteni minket. Két példát mondok, egyet az Ószövetségből és 
egyet az Újszövetségből.  

2Krónika 20,1-30. Ez egy bizonyság. Amikor Izrael népét egyik alkalommal az ellenség 
készült megtámadni, Isten az övéinek megadta a haditervet, hogy dicsérjék szüntelenül Istent. 
A hadsereg előtt menjenek és dicsérjék Istent. Ne hagyják abba. Ahogy ezt tették, Isten így 
volt képes az ellenséget harc nélkül megfutamítani. Úgy megfutamodott az ellenség, hogy 
mindenét hátrahagyta. A győztes sereg három napig szedte össze a zsákmányt, annyi mindent 
hátrahagyott az ellenség, és így áldottá vált, és győzelemben járt Izrael népe, a győztes sereg. 
Isten dicsérete természetfeletti erőt és szabadulást hozott a számukra. Nagyon fontos a 
hálaadás. A másik példa: 

Apostolok cselekedetei 16,22-27-ig. Ismeritek sokan ezt a történetet is. Pált és Silást 
bebörtönözték, megverték és a legbelső cellába zárták be őket. A lábaikat megbilincselték. Ok 
nélkül tették ezt velük, csak mert az Igét hirdették. Az Ige hirdetése miatt tették velük ezt. 
Nyomasztó, siralmas körülmények között voltak. Ennek ellenére a legsötétebb órában, írja az 
Ige, tehát éjfélkor elkezdték Istent dicsérni, folyamatosan. Ahogy a dicséret felszállt a trón 
elé, úgy leszállt a szabadító kenet. Kinyíltak a zárak, ők pedig és megszabadultak. Ez a két 
történet bizonyítja, hogy Isten a dicséreteink között lakik.  

Zsoltár 22,3. 
3. Te pedig Szent vagy, aki Izrael dicséretei között lakozol. 
Isten a dicséreteink között lakik. Isten nagyon szereti a dicséretet, a hálaadást, az imádatot. 

Nagyon szereti Isten hallgatni és fel is figyel a szívből jövő hálaadásra, és ezekben örömét 
leli. Örömét leli az Ő gyermekeiben. Tudjuk azt, hogy újjászületésünkkor megkapjuk az egész 
evangéliumi magot. Tehát az egész Evangéliumot megkapjuk. Arra kell törekednünk, hogy az 
Ige megismerésével minél világosabban lássunk. Tehát minél jobban megismerjük Istennek a 
dolgait. Erre kell törekednünk.  

Kolosse 2,7. 
7. Gyökerezzetek meg és épüljetek tovább Őbenne, erősödjetek meg a hitben, 

amiképpen arról tanítást kaptatok, a hálaadástok pedig bőséges legyen. Ámen. 
Arra tanít Isten minket, hogy bőséges legyen a hálaadásunk. Bőséges legyen a 

dicséretünk. A magasztalásunk bőséges legyen. Most átlapozunk Péter első levelére. 
1Péter 2,5. 9. 
5. Ti magatok is, mint élő kövek épüljetek fel szellemi házzá, szent papsággá, hogy 

szellemi áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által. 
9. Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, Isten tulajdon népe 

vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az Ő csodálatos 
világosságára hívott el titeket; Ámen. 

Újjászületésünkkor vált élővé a szellemünk, mert addig szellemi halottak voltunk. Az 
újjászületésünkkor élővé lett a szellemünk, mert Jézus és a Szent Szellem lakozást vett 
bennünk. Bennünk él, a bensőnkben lakozik, és ilyen élő kövekből épül fel Krisztus Teste. Mi 
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vagyunk az élő kövek. Mi a királyok Királyának, Jézusnak a papjai vagyunk. Mert ezt írja az 
Ige, és amit az Ige ír, az igaz. A feladataink közé tartozik, hogy hálaadásban legyünk, 
dicsérjük Őt, magasztaljuk és imádjuk. Ez a szellemi áldozat, amit nekünk el kell végeznünk. 
Meg kell tennünk. A hálaadás és a dicséret nemcsak a földi szolgálatunk része, hanem fontos 
része kell, hogy legyen az imádságainknak is. Nagyon fontos tudni. Ésaiás könyvéhez 
lapozunk. Nagyon szép Igét mutatott az Úr.  

Ésaiás 57,19. 
19. Megteremtem ajkaikon a hálának gyümölcsét. Békesség, békesség a messze és 

közel valóknak, így szól az Úr; én meggyógyítom őt! Ámen. 
Megteremti a hálaadást az ajkainkon. Nagyon gyönyörűséges Ige. Békességet ad nekünk 

is, a messze valóknak is, a távolvalóknak. Tudunk imádkozni azokért is, akik távol vannak. 
Meghozza a gyümölcsét, megszabadítja őket, meggyógyítja őket. Nemcsak bennünket, hanem 
mindenkit, mert mi mindenkiért tudunk imádkozni. Nemcsak magunkért és a családunkért, 
hanem az isteni fajta szeretettel mindenkiért tudunk imádkozni. Ez ismét egy nagyon-nagyon 
fontos dolog, mert ha az Istennek a dolgaiban járnunk, akkor ezeket meg kell tennünk. A 
hálaadás jó gyümölcsöket terem mind a magunk számára, mind azok számára, akiket a 
szívünk tábláján hordozunk, és folyamatosan imában és hálaadásban vagyunk értük, ahogy 
most elmondtam. Jézus is több esetben hálaadással kezdte az imádságait. Például Lázár 
feltámasztásánál. 

János 11,41.  
41. Elvették azért a követ onnan, ahol az elhunyt feküdt vala. Jézus pedig felemelé 

szemeit az égre, és monda: Atyám, hálát adok néked, hogy meghallgattál engem.  Ámen. 
A kenyérszaporításban: 
Máté 14,19. 
19. És mikor megparancsolta a sokaságnak, hogy üljenek le a fűre, vette az öt 

kenyeret és két halat, és szemeit az égre emelvén, hálákat adott; és megszegvén a 
kenyereket, adta a tanítványoknak, a tanítványok pedig a sokaságnak. Ámen. 

Mindenek előtt hálaadást mondott az utolsó vacsoránál: 
Máté 26,26–27. 
26. Mikor pedig evének, vette Jézus a kenyeret és hálákat adván, megtöré és adta a 

tanítványoknak, és monda: Vegyétek, egyétek; ez az én testem. 
27. És vevén a poharat és hálákat adván, adta azoknak, ezt mondván: Igyatok ebből 

mindnyájan. Ámen. 
Pál apostol is ugyanezeket tette. Hasonlóan cselekedett minden levélnek az elején. 

Megnézhetitek a Bibliában. Az összes levél elején hálákat adott. Ebből hármat olvasok fel.  
Róma 1,8. 
8. Először hálát adok az én Istenemnek a Jézus Krisztus által mindnyájatokért, hogy 

a ti hiteteknek az egész világon híre van; 
Efézus 1,16. 
16. Nem szűnöm meg hálát adni érettetek, említést téve rólatok az én imádsága-

imban; 
Filemon 1,4. 
4. Hálát adok az én Istenemnek mindenkor, emlegetvén téged az én imádságaimban. 
Az összes többi levél elején is megtaláljátok a hálaadásos Igéket. A hálaadás és az 

imádság is szorosan összekapcsolódik. Az imakéréseinkkel nem mehetünk Isten trónja elé 
hálaadások nélkül. A Zsoltárokban nézzük meg az Igét: 

Zsoltárok 100,4. 
4. Menjetek be az Ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel; adjatok hálákat 

néki, áldjátok az Ő nevét! Ámen. 
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Pál apostol kiemelten tanít minket a hálaadással kapcsolatban. Lapozzunk a Filippi 
levélhez. Nagyon szeretjük az Isten Igéjét.  

Filippi 4,6–9. 
6. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden 

alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt.  
7. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíve-

iteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. 
8. Továbbá, atyámfiai, csak azokról gondolkodjatok, amik igazak, amik tisztessé-

gesek, amik igazságosak, amik tiszták, amik kedvesek, amik jó hírűek; ha van valami 
erény és ha van valami dicséret.  

9. Amiket tanultatok is, el is fogadtatok, hallottatok is, láttatok is éntőlem, azokat 
cselekedjétek; és a békességnek Istene veletek lesz. Ámen. 

Az Ige ereje mindig békességet hoz, bármilyen problémában is vagyunk. A hálaadás 
hasznát nemcsak az imában vesszük, hanem segít abban is, hogy megőrizzük a gondolatainkat 
is. A gondolatainknak a békességét, mert így írja az Ige. Nekünk nem az ördög 
megtévesztésein és hazugságain kellene időznünk, hanem Isten beszédén, jóságán és 
hatalmasságán. A hálaadás bezárja az ajtót az ellenség előtt, az ellenség minden támadása 
előtt, és kinyitja az ajtót Isten áldásai előtt. A hálaadás és az Igén való elmélkedés meg fogja 
hozni az isteni fajta békességet az életünkben. Isten mindenkor elvárja tőlünk, hogy 
hálaadásban és dicséretben legyünk, akkor is, ha jól mennek a dolgaink és akkor is, ha nem. 
Tehát ezt meg kell tanulni. Ha nem jól mennek a dolgaink, akkor is hálát tudjunk adni azért, 
hogy abból a helyzetből, abból a betegségből ki fogunk jönni, mert a keresztre kell 
tekintenünk, hogy a kereszten mit végzett el Jézus értünk. Elhordozta a bűneinket, betegsége-
inket, minden problémánkat. Megszerezte a gyógyulásunkat, a szabadulásunkat. Nagyon 
fontos, hogy belevéssük a szívünkbe. Erzsike nagyon szépen kibontotta ezt, hogy a kereszten 
át kell nézni. Tehát a kereszten kell néznünk Jézus vérét. Nagyon szépen felvázolta, hogy mit 
jelent, amikor a Krisztus fején vér folyt le, a kezeiből, az oldalából, a lábából. Imádságba 
fogjuk foglalni, mert nagyon szépen elmondta, hogy mit jelent, és olyan átható, ha az ember 
belemélyed és gondolkodik rajta. Hálaadáskor olyan hittel kell tekintenünk az imaválaszra, 
mintha az már láthatóan meglenne. Azért kell hálákat adni a problémák közepette is, mert Ő 
képes mindenből kimenteni minket. Ő már a problémában elhelyezte a megoldást. Isten 
mindent előre lát és előre tud. Ragyogóbban jövünk ki a problémákból, mint ahogy 
gondolnánk. De ehhez az Úrra kell tekinteni, nem szabad levenni a szemünket az Úrról és 
folyamatosan hálákat kell adni Neki. Az Igébe kell belemélyedni, és az Igét kell elővenni, 
minden probléma és helyzet és betegség felett, mert van mindenre Ige.  

Kétféle hálaadásról beszélhetünk. Utólag is adhatunk hálát azért, amit már megkaptunk, 
imaválaszt, vagy ha bármire megkapod a választ. Tehát utólag is lehet hálákat adni. Nemcsak 
akkor kell hálát adni, amikor már megoldódnak a problémáink, hanem a problémák közepette 
is bőséges hálaadásokban kell lennünk, mert az hozza működésbe Isten természetfeletti erejét 
az életünkben.  

Előre is lehet hálát adni. Fontos előre hálát adni azokért a dolgokért, amiket imáinkban 
kértünk. Sokszor imádkozunk, mert van valami, ami a szívünk vágya, vagy éppen szükségünk 
van valamire. Biztos nagyon sok minden van a szívünkben raktározva, amit már kértünk, de 
még nem jött a valóságba. De a hálaadásunk felgyorsítja ezeknek a valóságba jövetelét. Az 
Ige világossága fogja meghozni az eredményt. Ha eljutunk addig a szellemi szintig, hogy 
megértsük az Ige lényegét, akkor a hálaadásunk összekapcsolásával meggyorsítjuk ennek a 
valóságba jövetelét. Így kell eljárnunk akkor, amikor nem látszik még a megoldás. 
Folyamatos hálaadásban kell lennünk. Minden esetben így kell tennünk, és ez hoz eredményt 
az életünkben. Például, amikor azt mondják a tévében, hogy valamilyen járvány, vagy vírus 
közeledik, nekünk azt nem kell elfogadni. Ez nem a miénk. Bennünket kikerül, mert mi Jézus 



Ez a tanítás a www.bekevar-portal.hu forrás feltüntetésével szabadon felhasználható és továbbküldhető. 

6/10 — Bor Ferenc — Ságvári tanítások: http://bekevar.x3.hu/sagvar-hang.htm  

vérével le vagyunk fedve. Vagy jön egy olyan hivatalos levél, ami nagyon rosszul érint 
bennünket, mert esetleg egy nagyobb összeg befizetéséről szól, vagy az embernek a gyereke 
tett valamit, és mennie kell ide-oda-amoda. Nem szabad erre tekinteni, esetleg megijedni, 
mert arra a keresztre kell tekinteni. Az is már meg lett oldva. Az is el lett hordozva. Vagy 
éppen a számlákat hogy fizetjük ki? Mindig megvan a megoldás, mert meghozza az Úr. És a 
hitünket nagyon kell ehhez használni. Ábrahámról azt olvastuk, hogy kapott egy ígéretet 
Istentől. Ezt már mostanában sokszor hallottátok. Gyermekáldásra kapta az ígéretet Istentől. 
Ő huszonöt évig kitartott ebben, hitben. Huszonöt éven keresztül hálát adott a nem látható 
dologért, hogy igenis hálát adok, mert hiszem azt, hogy meglesz az a gyermek. Meg is 
született huszonöt év után. Ezt elolvashatjátok: 

Róma 4,19–21. 
19. És hitében erős lévén, nem tekintett az ő már elhalt testére, mint egy százesz-

tendős lévén, sem Sárának elhalt méhére; 
20. az Istennek ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben, 

dicsőséget adván az Istennek, 
21. És teljesen elhitte, hogy amit Ő ígért, meg is cselekedheti. Ámen. 
A hit hozta meg a gyermekáldást. Ábrahámnak az erős hite hozta meg ezt a gyümölcsöt, 

ami megtermett. Ez a gyümölcs. A hálaadás, és a hit kapcsolatára van másik példa is. Két 
nagyon jó példa, ami a mai világban működhet. Vagy rosszul, vagy jól, attól függ, hogy a 
hívő mit fogad el. Ha egy hívő rossz orvosi jelentést kap és azt elfogadja, az meg is történik 
vele, sajnos. Mert időnap előtt a mennybe kerül, és ott dicséri tovább az Istent, és hálát ad és 
dicséri az örökkévalóságban. De ha még itt a földön kezdené ezt a hálaadást és nem a rossz 
jelentést fogadná el, hanem hálát adna ezért a háromszoros megváltásért, amit Jézus tett a 
kereszten, mert abban benne van a gyógyulás – akkor megtörténne nála a csoda, ha nem adná 
fel, nem dobná el, amit már Jézusról tud.  

A második, amikor a keresztény tudomásul veszi, hogy rossz diagnózist, rossz jelentést 
kapott az orvostól, de a szívében, a szellemében nem fogadja el, mert tudja, hogy őérte mit 
tett Jézus. Hogy az Ő sebeivel gyógyulást nyert. Ez már kétezer éve a rendelkezésünkre áll. 
Ez milyen hatalmas dolog, hogy tudatosul benne.  

1Péter 2,24. 
24. Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván, 

az igazságnak éljünk: Akinek sebeivel gyógyultatok meg. 
Ezt meg kell vallani folyamatosan, ha nem vagy beteg, akkor is megteheted. Mert 

megelőzöd a problémát, a betegséget. Az a hívő, aki hitben Istenhez fordul segítségért, 
hálaadással teljes a szíve és ezzel a hálaadó szívvel az Igébe kapaszkodik, akkor Isten 
természetfeletti erejét tudja valóságba hozni, így kimenekedik a problémából, a betegségből. 
A hálaadás az, ami felgerjeszti, és bennünk munkára fogja a Szent Szellemet. A bennünk 
lakozó Szent Szellemet, és ez a drága Szent Szellem őrjáratot tart a testünk határain, és 
megújítja a halandó testünket. 

Róma 8,11. 
11. És ha annak a Szelleme lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, 

ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testei-
teket is az Ő tibennetek lakozó Szelleme által.  

Tehát itt az Ige bizonyítja. Nyugodtan bízd magad a Szent Szellemre! Tehát bármilyen 
nehéz helyzetbe is jutnánk, ne feledjük el, hogy a kimenekedés útja a szívből jövő hálaadás, 
dicséret és imádat. Ezzel van kikövezve az életünk és mi ékkövek vagyunk Isten előtt, értékes 
emberek vagyunk. Tegyük meg mindig, adjunk hálát azért, hogy itt élhetünk ezen a Földön, 
és megcselekedhetjük az Ő Igéjét. Ámen. Köszönöm, hogy meghallgattatok. 

 

Köszönjük szépen az évindító tanítást, mert ez egy igen fontos téma. Mint hallottátok, a 
hálaadás megtermi a gyümölcsét, én pedig a gyümölcsterméssel kapcsolatban kaptam néhány 
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Igét. Szeretném ezt is veletek megosztani. János evangélium 15. fejezetében van jó pár ide 
kapcsolódó Ige. A János 15,2 így szól: 

János 15,2. 
2. Minden szőlővesszőt, amely énbennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz; mindazt 

pedig, amely gyümölcsöt terem megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen.  
Ugyanitt a 8-as vers így szól: 
János 15,8. 
8. Abban dicsőíttetik meg az én Atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek; és legyetek 

nékem tanítványaim.  
És ugyanitt a 16-os vers: 
János 15,16. 
16. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek 

titeket, hogy ti elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon; 
hogy akármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja néktek.  

A Róma 7,4-ben is találtok olyan Igét, hogy Isten számára legyünk gyümölcsözőek. 
Tudjátok, hogy mi a legnagyobb és a legmaradandóbb gyümölcs? Az új életek. Az 
újjászületett életek. Ami a szolgálatunk. Ezt mindannyiunkra értem, mert mindannyiunk 
szolgálata által valósul meg. Ugyanis az üdvösséggel így átmentjük az elveszett lelkeket az 
örökkévalóságba. A szellemvilág egy valóságos hely. Erről nagyon sok bizonyság van.  

Szeretnéd, hogy a családoddal együtt töltsétek el az örökkévalóságot, meg a rokonokkal, a 
barátokkal együtt? Halleluja! Akkor ezért munkálkodni is kell. Először imában, az imaköny-
vünkben van az a kipontozott ima. A címe: „Ima a … üdvösségéért.” Ettől még neki nem lesz 
üdvössége, de abba az irányba tereljük az imával, hogy, a megfelelő aratómunkás oda kerüljön 
hozzá, kapcsolatba kerüljön vele, és rajta keresztül megtörténjen az újjászületése.  

A ságvári újságban is már kétszer volt szó az üdvösség lépéseiről, de legegyszerűbb, ha 
előveszitek a házasságos könyveket, mert a végén ott vannak az újjászületésnek a lépései. 

A Lukács 9,26 azt mondja, hogy aki szégyelli Jézust, vagy az evangéliumot, Ő is 
szégyellni fogja azt az embert az örökkévalóságban. Otthon meg tudjátok pontosan nézni. Ha 
valakinek nincs készsége a szólásra, mert nem vagyunk egyformák, akkor van számtalan más 
módja, hogy az üdvösség lehetőségét a kezébe adjuk valakinek. Számtalan szóróanyag van. 
Most mutatok valamit.  

Azt kaptam szellemben, hogy a kártyanaptárt nyomtassam ki ilyen nagyban, és lefóliázva 
a turisták által látogatott helyeken tűzzem ki, mert ez egy lehetőség az ő számukra, hogy 
Jézust befogadják. Tehát sok olyan módja van annak, hogy az evangéliumot hirdethessük. 
Van, akinek készsége van arra, hogy beszéljen és beszéljen és prédikáljon vadidegennek, van, 
akinek nincs erre olyan készsége, de van más mód is erre.  

Amerre járunk, új életek sorakoznak utánunk, mert viszitek ezt a rengeteg, bőséges 
különböző kártyát, naptárt és mindenféle szóróanyagot. Köszönjük az Úrnak, hogy ezek a 
rendelkezésünkre állnak. A kérdés az, hogy hogyan lehet Krisztusnak embereket megnyerni? 
Ez egy fontos kérdés. 

Az 1Péter 3,1-es vers vége azt írja, hogy az életvitel és viselkedés által Ige nélkül is 
megnyerettessenek az elveszettek. A gyermeknevelés témakörben az is meg van fogalmazva, 
hogy sokkal többet ér a példamutatás a szülő részéről, mint a tanító szavak. Azt hiszem, akik 
gyermekekkel foglalkoznak, ezt alá tudjátok támasztani, mert a gyermek elsősorban azt 
másolja le, amit lát. Egy magatartásforma lehet megnyerő és lehet taszító. Tehát nekünk úgy 
kell viselkednünk, hogy a magatartásformánk másokat megnyerjen Krisztusnak.  

Mondok egy történetet, ami az utcánkban játszódott. Ez egy negatív történet, de lehet 
belőle tanulni: az egyik ismerősünk özvegy, nyugdíjas tanárnő és egy kertészt hívott, aki 
szerintem már akkor is hetven év fölött járt. Hozta a fákat, ültette, rendezte és egyszer csak 
közelebb került a tulajdonoshoz, a hölgyhöz, és illetlen helyen megérintette. Persze ez nagyon 
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romboló képet adott az egyházunkról, mert az ismerősöm hozzám jött, hogy ez az ember a 
Krisztus Szeretete Egyházba jár? Most eddig próbáltam őt hívogatni az egyházba, ezután 
gondoljátok, hogy sikeresebb lesz? Tehát ez egy rossz példa. 

Az 1Korinthus 14,33-at felolvasom. 
1Korinthus 14,33. 
33. Mert Isten nem a zűrzavarnak, hanem a békességnek Istene; amiként a szentek 

minden gyülekezetében van. 
Ehhez kapcsolódik a Jakab 3,16. 
Jakab 3,16. 
16. Mert ahol irigység és viszálykodás van, ott zűrzavar és minden gonosz cselekedet 

is van. 
Tehát vigyáznunk kell, hogy milyen példát mutatunk a kívül valók felé. Néha szükséges 

olyan dolgokról tanítani, amik nagyon ritkán hangzanak el a gyülekezetben, de amikor a Szent 
Szellem előhozza, akkor igenis kell ezzel foglalkozni, mégpedig most a kenet működése 
kapcsán említem a következő dolgokat. 

Múlt hétfőn többen érzékeltek – akik különösen érzékenyek a szellemi dolgokra – egy 
feszültséget, egy nyomást. Ma hívott egy pásztortársam, egy távoli pásztortársam és azt 
mondja, hogy karácsony környékén volt egy szellemi harc, háború, egy nyomasztás, hogy mi 
érzékeltük-e? Mondtam, hogy igen, néhányan érzékelték. Lehet ez oka annak, hogy valaki 
egy megtévesztés vagy hazugság szellemi befolyása alatt van, illetve többektől azt hallottam 
vissza, hogy nem megyek gyülekezetbe a jövő héten, nem megyek szolgálatba, mert egy 
megtévesztő szellem próbálta a szenteket eltéríteni az útjukból. És most megerősítést kaptam 
a mai telefonbeszélgetés kapcsán, hogy bizony ez máshol is megtapasztalható, tehát létezik 
ilyen. Ennek az oka az, hogy szeretet helyett olykor a feldúlt lelkiállapotú testvérek egyike-
másika a gyülekezetbe behoz egy zűrzavart, és ez megöli a kenetet.  

Tehát a kenet működésére szeretnék rávilágítani, mert többen működtök kenetben, és a 
kenetről tudni kell, hogy mikor működőképes és mikor nem működőképes. Hogyha valaki 
olyan hatás alá kerül, hogy valami feldúlta a lelkiállapotát, akkor először is el kell 
csendesedni. Igaz, hogy a Biblia azt írja, hogy el ne maradjatok az egybegyülekezésektől, de 
ilyenkor a többség érdeke lehet, hogy megkívánja, hogy az illető egyszer ne menjen 
gyülekezeti alkalomra abból a célból, hogy elcsendesedik. Egyetlen egyszer kimarad és 
helyreállítja magát, kiigazítja magát. Ugyanis egy ilyen zűrzavart okozó szellemiségnek egy 
tucatnyi ember látja kárát, mert nem működik a gyógyító ajándék, és mint a múlt héten is 
említettem, több héten, a feljegyzéseimből látom, hogy a szellemi ajándékok nem olyan 
mértékben jöttek. Most már fölírtam legalább négyet. Úgyhogy köszönjük az Úrnak a 
helyreállítást. 

A 2016-os év a családok helyreállításának az éve. Van erről anyagom, és ezt szeretném 
majd beledolgozni a februári kis újságunkba. Ezt csak úgy előrevetítve és bátorítólag 
mondom, hogy a családokra is van helyreállítás.  

Még a munkahelyemen voltam, amikor valamilyen könyvben azt olvastam, hogy nem az 
hozza meg a megoldást, hogy valaki munkahelyet cserél állandóan, vagy lakóhelyet cserél állan-
dóan, hanem az hozza meg a megoldást, hogyha az illető kiigazítja magát. Mert hogyha ugyan-
azzal a szellemiséggel elmegy a másik munkahelyre, ugyanazok a problémák elő fognak jönni. 

Lukács 1, 51-52. Ez benne volt az előző vasárnapi tanításban, és nagyon megütötte a 
szememet, különösen az 51-es vers. Itt Jézus születéséről van egy igesor, de itt beékelődik a 
következő. 

Lukács 1, 51–52. 
51. Hatalmas dolgot cselekedett karjának ereje által, elszéleszté az ő szívük 

gondolatában felfuvalkodottakat.  
52. Hatalmasokat dönte le trónjaikról, és alázatosakat magasztalt fel. 
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A tanítás úgy fogalmazza meg ennek a két versnek a magyarázatát, hogy a felfuvalkodott 
embert Isten nem kedveli, és szörnyű, hogy vannak még Krisztus Testében is olyanok, akik 
azt mondják, hogy nálam nélkül ez a gyülekezet nem megy tovább. Isten szétszórja a 
felfuvalkodott embereket, mert nem kellenek neki. Korábban hallhattátok azt, hogy a 
keresztény szótárból célszerű törölni a kételkedés szavakat. A ’ha’ a kételkedés szava, a 
’talán’ a kételkedés szava, és ide sorolnám a ’kiprédikálás’ szót is. A kiprédikálás szó alatt azt 
kell érteni, hogy a pásztor valakit név szerint megnevez, hogy Kis Pista Jóska ezt és ezt tette. 
Viszont az nem minősül kiprédikálásnak, amikor a Szent Szellem vagy közvetlenül, vagy 
valamilyen más módon a pásztornak megjelent valamilyen dolgot, akkor az Úr egy üzenetben 
ad egy kiigazítást, és hogyha ez név nélkül hangzik el, akkor ez nem kiprédikálás.  

Három Igét mondok, ami azt támasztja alá, hogy meg kell állnunk a helyünkön, szilárdan, 
mozdíthatatlanul. A Prédikátor 10,4 úgy szól, hogy ha a hivatalban ülő hatalma felgerjed 
ellened, a te helyedet el ne hagyjad. Az 1Korinthus 15,58 pedig világosan leírja, hogy álljatok 
meg szilárdan hitben, álljatok meg az Igén! A Zsidó 10,38-39-es verse pedig azt mondja, hogy 
mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, mert aki meghátrál, Isten abban nem gyönyörködik. 
Ráadásként a klasszikus Igénk – amit úgyis tudunk –, a Zsidó 10,25 azt mondja, hogy el ne 
maradjatok az egybegyülekezésektől.  

Tehát nem véletlenül kellett szólnom legutóbb is az ott helynek a fontosságáról, mert a 
Szent Szellem megerősít ebben, hogy időnként vissza kell térni a klasszikus témákra.  

A Szent Szellem nagyon csodálatosan vezeti a pásztorokat, mert védeni akarja a nyájat. Egy 
bizonyságot szeretnék elmondani, amit egyik pesti pásztortársamtól hallottam sok évvel ezelőtt. 
Szolgált a gyülekezetben és a Szent Szellemtől kapott egy gondolatot. Azt a gondolatot kapta, 
hogy farkas van a nyájban. – De Uram, hát most akkor melyik? Ki az? Hogy ismerem meg? 
Megint csak szól a Szent Szellem, hogy: farkas van a nyájban. És felolvasta a két Igét, mert erre 
kapott vezetést. A Máté 7,15 az egyik vers. Lássátok meg, hogy milyen csodálatosan vezeti a 
Szent Szellem a pásztorokat, hogy megvédelmezzék a rájuk bízott szenteket. 

Máté 7,15. 
15. Őrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól, akik juhoknak ruhájában jönnek 

hozzátok, de belül ragadozó farkasok.  
Az Apostolok cselekedetei 20,29-es kapcsolódik ehhez a témához.  
Apostolok cselekedetei 20,29. 
29. Mert én tudom azt, hogy az én eltávozásom után jönnek tiközétek gonosz 

farkasok, akik nem kedveznek a nyájnak.  
Megtörtént az Ige felolvasása, ahogy a Szent Szellem vezette pásztortársamat, és a másik 

héten azonnal kiderült, hogy kik voltak a farkasok. Két személy nem jött és így a gyülekezet 
megmenekült. Mert mit tesz a farkas? Próbálja szétszedni a nyájat, a pásztortól elszakítani, 
szétzavarni és az egységet felbomlasztani.  

Azt is felírtam, hogy akinek nem inge, ne vegye magára. Akinek meg a szívéhez szól, az 
pedig örüljön, hogy a Szent Szellem foglalkozik vele.  

Ugyancsak a pesti tanításban volt hallható, de a pásztortestvérem is ma ugyanezt 
megerősítette, hogy munkálkodik a megtévesztés és a hazugság szelleme. Tehát azért kell 
imádkozni, hogy az illető, aki ennek áldozata, az felismerje és meg akarjon szabadulni tőle. 
Hogyan lehet felismerni például a megtévesztést? Először is a megtévesztés és a hazugság 
szelleme pont az ellentétjét, a fonákját mutatja a dolgoknak.  

Mondok egy példát: hogyha valaki azt állítaná, hogy a pásztornak kell a bárányok mögött 
menni, akkor a János 10,4 elolvasása után meglátjuk a különbséget, mert ott az van írva, hogy 
mikor kiereszti az Ő juhait, előttük megy, és a juhok követik Őt, mert ismerik az Ő hangját. 
Tehát hogyha egy állítást összevetünk az Igével és a kettő nem egyezik, akkor nekünk az Ige 
mellett kell maradni. Így lehet felismerni, hogy az az állítás igei-e vagy nem igei.  



Ez a tanítás a www.bekevar-portal.hu forrás feltüntetésével szabadon felhasználható és továbbküldhető. 
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Az imakonferencia anyagából nem szeretnék sokat mondani. Hallgassátok meg inkább! 
Hogyha valaki egy botránykővel találkozik, nem elbotlani kell benne, hanem fellépni rá. A 
felkenetésnek ára van. Bizonyára hallotta ezt, aki meghallgatta már a tanítást, mert teljes 
lényünket oda kell szánni. A szellemünket, lelkünket és a testünket, és nem a sértődést kell 
felölteni, hanem Krisztust kell felöltözni magunkra.  

Nekem úgy tűnt a szombati tanítás, mint hogyha Erzsébet egy nyitott könyvből olvasna a 
gyülekezetek életéből. Annyira közvetlen és annyira a mindennapokra rámutató volt. Hálát 
adunk Istennek, hogy őt is a Szent Szellem vezeti ebben. 

A Jób 38,11-es Igét ajánlanám a figyelmetekbe, mert ez alapján tudjuk imádkozni azt, hogy 
ördög, eddig és ne tovább, a gyülekezet kiskapujáig jöhetsz és nem tovább! A lakásotok kis-
kapujáig jöhetsz csak és nem tovább! Ez egy fontos Ige, ezt használjátok, és épülésetekre lesz! 

Ezt az egy megvallást még gyorsan elmondjuk. Ez benne van egyébként a 2015-ös májusi, 
ságvári újságban, de én azt javaslom, hogy akár minden nap is használhatjátok. 

Jézus nevében megvallom: Ez az év a legjobb év az életemben. Fele annyi munkával 
kétszer annyit keresek és kétszer annyi munkát végzek el az Úr számára. Hatékony vagyok, az 
Úr éles fegyverré tesz engem, és mindent meg tudok tenni a Krisztus által, aki engem 
megerősít. Áldott vagyok, gazdag vagyok, egészséges vagyok, az egész családom is az. Az Úr 
számára hasznos vagyok, új teremtés vagyok a Krisztusban. Az Ő szent élete van bennem, Ő él 
és munkálkodik bennem, ezért minden munkában jó szerencsés és sikeres vagyok. 
Elparancsolom az életemből a kudarcot, a kárhoztatást, a betegséget, a hiányt, a 
szegénységet. Ezek mind a tengerbe vetik magukat a Jézus nevében! Halleluja! Ámen. 

Még egy valamit mutatott az Úr. Az Ige azt mondja, hogy álljunk ellen az ördögnek. Ez 
úgy kezdődik, hogy becsukjuk az ajtót meg az ablakot.  

Egy bekezdést engedjetek meg ebből a szép könyvből. Azoknak, akik könnyen elvesztik a 
türelmüket, szintén gyakorolniuk kell az ellenállást, mármint az ördöggel szembeni 
ellenállást. Amikor megnyílsz az indulataidnak, az ördög színre lép. Minél jobban megnyitod 
magad az indulataidnak, azok annál nagyobb erőre kapnak és uralkodni fognak feletted, de 
minél inkább korlátok között tartod, annál könnyebben győzöd le. Ez is lehet valakinek 
segítség, hogy a jövő év még sikeresebb legyen. 

 
Gyógyító kenet van jelen a karban, a könyökben. A boka fölötti inaknál van munkálkodás 

és arc területén. Ez lehet arccsont, fogazat, tehát eléggé széles körű és hisszük, hogy még lesz 
újabb, ahogy a Szent Szellem fölgerjed. Imádkozunk értetek kézrátétellel, kiárasztjuk a 
kenetet, hogy a kenet hozza meg a szabadulást az életetek felett, a testetek felett. 

Hisszük, hogy az újesztendőben a szeretet, a béke és az isteni tulajdonságok uralják az 
életünket. Ezt kihirdetjük rendeletként mindannyiunk élete felett, és ahogy az imádságban is 
van, az ellenségnek bennünk nincs semmije. Ezt imádkozta Jézus is. Úgyhogy ez egy nagy 
erejű Ige. Ahogy az első Igét már elimádkoztuk, ugyanígy minden Igét el lehet imádkozni, 
ami egy adott helyzetre vonatkozik.  

Hálát adok az Úrnak, hogy január 1-jén elküldhettem a harmadik kötetet a nyomdába. 
Köszönöm az imatámogatásotokat, az olajat, mert szükség volt rá, hogy gördülékenyen 
menjen. És nem az a lényeg, hogy egy könyv megjelenik, az a lényeg, hogy az elején és a 
hátulján benne van az üdvösség ima és ez kimegy a világba, kikerül a könyvtárakba, olyan 
helyekre, akik nem járnak gyülekezetbe, és megkapják az üdvösségnek a lehetőségét. 

Köszönjük, hogy eljöttetek, a jövő héten találkozunk. 
 
*A barna színnel jelzett részek más fordításból származnak. 

A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik. 


