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HATALMUNK KRISZTUSBAN – 1. Átruházott erő 
 Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

KSZE Békevár szolgálat, 2020. 06. 15. 

 
Köszöntsétek a szomszédotokat egy szeretetöleléssel, és mondjátok meg neki, hogy Jézus 

él! Ez a legfontosabb. Az Úr Jézus Krisztus szeretetével ölelünk benneteket! A „legeltetés” 
ma megtörténik, gyógyító kenet van jelen a nyak, a lapocka fölötti részen, a vállban. Vedd el, 
ez a tiéd! Halleluja!  

Az engedelmességről szóló tanítás a bevezetője a hatalom gyakorlásának. Ugyanis az 
engedelmességünk összefügg a hatalmunk mértékével. Látni kell azt, hogy az engedelmesség 
összefügg a hatalommal. Most pedig mélyrehatóan foglalkozunk a hatalom gyakorlásával, 
egy sorozat-tanítás keretében. Ezt hozta fel az Úr, és igazából régóta emlegetem már, hogy 
erről is tanítok majd. Mielőtt az ember bekerül egy gyülekezetbe, előtte nem biztos, hogy 
tudja, van-e olyan hatalmunk, amit nem ismerünk, és nem használunk? Természetesen van, a 
Gyülekezetnek. A Gyülekezetnek hatalma van a földön, az egész földgolyón, és a Gyülekezet 
alatt nem a helyi gyülekezetet kell érteni, hanem minden újjászületett keresztényt a föld-
golyón. Ez milliárdos nagyságrendű, ahogy Kenneth Hagin tanítja. Biztos benne, és én is 
biztos vagyok benne, hogy Jézus visszajövetele előtt a hívők serege kel fel, és használja ezt a 
hatalmat, hogy az ellenség (sötétség erői) felett hatalmat tudjunk venni. A bibliai igazságok 
megismerése életeket változtat meg! Ezt ti magatok is tapasztalhatjátok, vagy tapasztaltátok is 
már. Sok bizonyságot olvastatok róla, de ez biztos, hogy így van.  

Az Efézusi levél első három fejezete foglalkozik legtöbbet a levelek közül a hatalom kér-
désével. Ezért ezt ajánlom szíves figyelmetekbe, házi feladatnak! Az Efézusi levél első három 
fejezetében található imák a Szent Szellemtől születtek. Ezek az imák megtalálhatók az 
imakönyveinkben is. Kijelentésért és bölcsességért ima, Krisztus Testéért ima, és egyebek. Ha 
ezeket a Szent Szellemtől született imákat elimádkozzuk egyes szám első személyben, akkor 
azt magunkra vesszük, gyakorlatilag magunkra öltözzük.  

Kenneth Hagin életében is egy hatalmas fordulópont történt, akkor, amikor legalább 
ezerszer elimádkozta ezt az imát a kijelentéssel és a bölcsességgel kapcsolatban. Ahogy ezt 
tette, elindultak a kijelentések, azaz a Biblia megnyílt a számára. Azt írja Hagin, hogy nem is 
tudja, hogy mit tanított eddig, az elmúlt évtizedben. Jó, hogy nem billentette ki a helyéről a 
nyáj, mert annyira új kijelentéseket kapott, és annyi világosságot, hogy teljesen erősebb igei 
alapokra állt. Tanultunk a növekedésről is, és mindnyájan szeretnénk növekedni, azt hiszem, 
ez egyértelmű, a szellemi értelemben vett növekedésről van szó. A növekedéshez elengedhe-
tetlenül szükséges, hogy rendelkezzünk a bölcsesség és a kijelentés Szellemével. Ez egy 
kulcs. Olvassuk el az Efézus 1,16–20. igeverseket!  

Efézus 1,16–20. 
16. Nem szűnöm meg hálát adni érettetek, említést téve rólatok az én imádságaimban; 
17. Hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atyja adjon néktek 

bölcsességnek és kijelentésnek Szellemét az Ő megismerésében; 
18. És világosítsa meg szívetek szemeit, hogy tudhassátok, mi az Ő elhívásának 

reménysége, mi az Ő öröksége dicsőségének gazdagsága a szentekben, 
19. És mi az Ő hatalmának felséges nagysága irántunk, akik hiszünk, az Ő hatalma 

erejének ama munkája szerint, 
20. Amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta Őt a halálból, és ültette 

Őt a maga jobbjára a mennyekben.  
Hogyan kell egy Igét magunkra venni? Magunkra imádkozni? Nézzük meg a 17. verset. 

Az van ide írva, hogy: a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atyja adjon 
néktek… És mi ezt úgy imádkozzuk, hogy adjon nekem bölcsességnek és kijelentésnek 
Szellemét az Ő megismerésében, és világosítsa meg az én értelmem szemeit. Tehát így kell 
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magunkra venni, de nem csak magunkra imádkozhatjuk ezeket az Igéket, vagy ezeket a szaka-
szokat, hanem a gyülekezet többi tagjára, családtagokra, munkatársakra, bárkire. A vezető 
pozícióban levőkre is, mert nagyon fontos, hogy Isten bölcsességével hozzák meg a 
döntéseket, hogy ezek a döntések a számunkra jók és kedvezőek legyenek.  

Miután Hagin is elkezdett így imádkozni a családja felett, óriási változások történtek. Mi 
történt? Az Ige felkent, azt tudjuk, és Isten erejét hordozza. Ha az Igének megfelelően 
imádkozunk, ha az Igét vesszük a szánkra, akkor a dolgok egyszerűen csak elkezdenek meg-
történni. Te magad is meg fogsz lepődni, hogy a rokonaid milyen gyorsan megváltoznak. 
Nagyon fontos a kijelentés és bölcsesség Szellemének az imáját imádkozni férjek és feleségek 
felett, kinek mi az aktuális. Világosságot kapnak, kijelentést kapnak ezáltal.  

Efézus 6,12. Itt pedig azt olvassuk, hogy úgy, mint a hadseregben, vannak különböző 
rangú, szintű vezetők, tisztek, altisztek, itt pedig az ördög hadseregéről olvasunk.  

Efézus 6,12.  
12. Mert nem test és vér ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek 

ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság szellemei 
ellen, melyek a magasságban vannak.  

Először is van egy ranglétra, ez a felsorolás az, és azt is megtudjuk, hogy hol vannak? Azt 
mondja, hogy a magasságban vannak. Az égben, azaz a második égben és az első égben. A 
Biblia három égről tanít. A harmadik ég a menny. Onnan az ördög már ki van zárva, miután 
Jézus felvitte a drága szent vérét. A másik ég, amit égnek neveznek, gyakorlatilag az űr. A 
csillagos égitestekkel megtűzdelt terület. Az első ég pedig a földbolygót körülvevő atmoszfé-
ra. Egy biztos, hogy az ördög a harmadik égből, a mennyből ki van zárva, neki már csak a 
második és az első ég maradt. A pokol egyébként is a föld középpontján van, ott van a láva, 
meg a forró magma, amikor kitör a vulkán, vagy megreped a földkéreg. Tehát tudjuk, hogy 
hol vannak, tudjuk, hogyan nevezzük őket, de hálát adunk Istennek, hogy tőlük nem kell 
félnünk, mert hatalmat kaptunk Krisztusban ezen gonosz erők felett. Hatalmat kaptunk 
Krisztusban az ördög minden szintű, rangú tábornoka és katonája felett! 

Tehát fel kell fedeznünk a hatalmunkat, amit Krisztusban kaptunk! Tudatában kell 
lennünk. Nemcsak felfedeznünk kell, hanem tudatában is kell lennünk, hogy hatalmunk van, 
ki felett? Az ellenség felett, de nem akármilyen ellenség, hanem a legyőzött ellenség (ördög) 
felett, mert Jézus már legyőzte. Nekünk csak ott kell tartani azon a helyen, a talpunk alatti 
helyen. Sajnos a hívők többségét nem tanították meg erre. Te sem hallottál szerintem erről, és 
én sem mindaddig, amíg egy teljes evangéliumi gyülekezetbe el nem jöttünk, el nem hozott az 
Úr. Hála és dicsőség Neki, hogy ilyen is van, hogy Krisztusban hatalmunk van! Ha ezt 
gyakorolnánk, akkor nem menne a betörő sehova, mert ezeket mind meg lehet állítani. 
Nagyon szeretném, és kérem az Úr Jézus Krisztust, hogy adjon abba betekintést a tanítás-
sorozat kapcsán számotokra, hogy a fizikai világ mellett, amit a fizikai szemünkkel látunk, a 
szellemi szinten is próbáljuk meg „látni”, hogy ott mi van, és mi történik, mert nekünk bizony 
van hatalmunk a szellemi erők felett. Ha van elképzelésünk róla, van egy látásunk róla, akkor 
jobban tudjuk a hatalmunkat gyakorolni Krisztusban, jobban tudunk élni a jogainkkal és 
kiváltságainkkal.  

Kihez tartozik a Krisztusban kapott hatalom? Isten gyermekeihez, és minden gyermekéhez. 
A János evangélium 1,12-ben írja az Ige, hogy akkor kapjuk meg ezt a hatalmat, illetve mi 
akkor kaptuk meg ezt a hatalmat, amikor Jézust befogadtuk a szívünkbe. Tehát ezt az 
újjászületés pillanatában megkaptuk, és ez a hatalom azonnal használható lenne, ha tudnánk 
használni. Egyáltalán, ha tudatában lennénk ennek. Azt hiszem, hogy miután valaki keresz-
ténnyé lett, az első hetek után ez még nem érlelődik meg az ember szívében, hogy nekem 
hatalmam van Krisztusban. Tehát kell egy kis idő, mint a csecsemőnek is, hogy felnőjön, és 
aztán odavág az asztalra, hogy ide a vacsorát.  

János 1,12. 
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12. Valakik pedig befogadták Őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, 
azoknak, akik az Ő nevében hisznek;  

Tehát a valakik ti voltatok, külön-külön. Különböző időben. Velünk együtt. Amikor befo-
gadtuk Jézust, onnantól megvan a hatalmunk, csak fel kell növekedni abban az ismeretben, 
hogy tudjuk is használni. Egy biztos, hogy az ördög nem akarja, hogy megismerd a hatalma-
dat, mert akkor tudja, hogy neki annyi. Amikor ilyen nagyon fontos tanítások vannak, akkor 
az ördög egy pár szentet vissza is tart az aznapi alkalomról. Ez úgy működik, hogy a szellemi 
oldalát lássuk, hogy az ördög hadserege elkezd munkálkodni ellenünk. Pont arra a napra 
tervezi a kukoricatörést, vagy bármi mást. A múlt héten az egyik gyülekezetben elmaradt az 
alkalom, mert pont akkor csináltak a gyerekek valami sportnapot. Pont azon a napon. Nem az 
tehet róla, aki a sport dolgokért felelős, és a teremért felelős, sem a másik ember, vagy az 
iskola sport felelőse. Úgy volt még előző héten, hogy pénteken tartják meg, aztán mégis 
szombaton, végül pedig hétfőn, a gyülekezeti napon. Csak hétfőn szóltak, hogy akkor 
mégsem lehet alkalmat tartani. Ezt próbáltam elmagyarázni, hogy hálát adunk Istennek, hogy 
van egy helyünk ott, de az ördög azt csinálta, hogy sutyorgott a szervezők fülébe, hogy 
hétfőre tedd! Amikor elmentek az imák, akkor először visszatorpant. Most nagyon fontos, 
hogy a gyülekezet imádkozzon az alkalomért. Az is benne van az imakönyvben. Rendszeres-
séggel, vagy amit az Úr, mutat. Miután az imák kicsit alábbhagytak, akkor megint a „Luckó” 
(ördög) jött elő, hogy mégiscsak hétfő legyen. Besúgta a szervező gondolatába, hogy hétfőn!  

Tehát az ördög igyekszik meglopni a szenteket attól, hogy növekedjenek, hogy megismer-
jék a hatalmukat. Nagyon sokszor a családban is ilyenkor előadódnak különféle dolgok, hogy 
azért ne menjen el a gyülekezetbe, mert most éppen festünk, vagy kukoricát szedünk, vagy 
szőlőt darálunk, vagy bármi más. De amikor megismerjük a hatalmunkat, akkor tudunk 
elrendelni dolgokat, hogy minden gyülekezeti napon szabad legyen a terem, mert programot 
lehet tartani bármelyik másik hat napon. El tudod magadnak rendelni, hogy én minden 
alkalmon itt akarok lenni, és semmi nem jöhet közbe, mert megtiltom Jézus nevében! Majd 
ahogy haladunk előre, egyre jobban látjuk. Ez csak ízelítő volt.  

Amikor te döntesz bizonyos dolog mellett, jelen esetben vegyük példának azt, hogy te 
minden gyülekezeti alkalmon itt akarsz lenni, akkor tud Isten színre lépni. Tehát a 
döntésünkre van szükség ahhoz, hogy Isten színre tudjon lépni, mert Ő támogatni fog abban, 
amit te döntöttél. Ezért nagyon fontosak a döntéseink. Lényeg az, hogy az ördög mindent 
elkövet, hogy ne növekedjenek a keresztények a Biblia ismeretben, a szellemi tudásban. Ezért 
vagy kirángatja őket a gyülekezetből, vagy a szívükből kilopja a magot. Egyik pásztortársam 
nemrégen kapott egy telefont egyik bárányától, hogy többet nem megyek, ne is keress, 
utánam se gyere, semmi, kész, vége, befejeztem! Hát ez egy kicsit kemény, pont alkalom 
előtt, mert akkor rögtön a békesség egy kicsit fölbolydul. De az ördögnek a célja az, hogy ne 
növekedjünk. Ne legyen helye a gyülekezeteknek.  

Dicsőség Istennek, elindult egy folyamat, hogy több gyülekezet saját templomot épít, vagy 
imaházat, vagy valami épületet épít. Most is van már önálló épülete egyik-másik gyülekeze-
tünknek, amit ők örökségként kaptak. Tehát akik hazaköltöznek az Úrhoz, mert itt az idő, 
akkor az egyházra hagyják, a helyi gyülekezetre hagyják az ingatlanukat. Így van a gyüleke-
zetnek imaháza, meg összejöveteli helye, független bárkitől.  

Az Efézus 1,3-ban azt fogjuk látni, hogy az Isten a teljes Gyülekezetet megáldotta, de nem 
is akárhogyan, hanem az összes szellemi áldással. Ebben benne van a hatalom is, ez a lényeg.  

Efézus 1,3. 
3. Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, aki megáldott 

minket minden szellemi áldással a mennyekből a Krisztusban.  
Tehát ez a teljes Gyülekezetre vonatkozik, az összes szellemi áldás hozzánk tartozik. 

Beleértve a hatalom is. A hatalom Krisztusban tartozik hozzánk, azért Krisztusban, mert 
amikor megkeresztelkedtünk az Úr Jézus Krisztusban, onnantól kezdve tartozik ez hozzánk.  
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Pál is hivatkozott a jogaira és a kiváltságaira, amikor meg akarták korbácsolni. Mit 
mondott Pál? Emberek, én római vagyok! Rómait pedig nem szabad megkorbácsolni, és még 
majdnem bocsánatot kértek tőle. Tehát ő hivatkozott a jogaira és a kiváltságaira. (Csel. 22,25–
29) Te pedig keresztényként, akiben az Úr Jézus lakik, és a Szent Szellem, a Nagyobb, 
mondhatod azt, hogy ördög, tilos az átjárás az én felségterületemen! Nem teheted a lábadat a 
felségterületemre, a portámra, nekem jogaim és kiváltságaim vannak, mert én Isten gyermeke 
vagyok! Én Isten családjához tartozom. Neked tabu megérinteni engem, a családomat, a 
szeretteimet, akár egészségügyi, akár pénzügyi területen! Pálhoz hasonlóan így kell gyakorol-
ni a hatalmunkat, jogainkat és kiváltságainkat.  

Előbb azt mondtam, hogy meg kell ismernünk a hatalmunkat, de nem elég csak megismer-
ni, mert úgy nem lesz semmi haszna, hanem használni, működtetni, cselekedni kell, mert az 
visz eredményre. Az hoz eredményt, ha a tudás alapján cselekszünk. Tehát ismerd meg, mi 
tartozik hozzád! Honnan tudod megismerni, hogy mi tartozik hozzád? A Bibliából. Isten Igéje 
mondja el minden kereszténynek, hogy mi tartozik hozzájuk. De a megtévesztés szelleme is 
kint van a világban. Éppen néztem a 700-as klubot, most van a muszlimoknak valamilyen 
szokásos vallásos ünnepük, és Amerikában tartottak ünnepet, de érdekes módon, ezeken az 
ünnepeken nem arabok voltak, hanem a keresztényből muszlimra áttért emberek. A 
műsorvezető mondta is, hogy itt egy kis megtévesztés áll fenn. Hogyan lehet tudni, hogy 
melyik felekezet, gyülekezet, vagy egyház az igazi, vagy a jó? Az, amelyik Jézushoz vezeti az 
embereket, függetlenül attól, hogy milyen neve van. Az a jó gyülekezet, amelyik építi Isten 
királyságát, de aki Jézustól elviszi az embereket, az a hamis.  

Néhány példát szeretnék mondani, hogy érthető legyen a hatalom használata. A hatalom 
megvan, de nem elég, hogy megkaptuk, használnunk is kell!  

Kenneth Hagin járt egyszer úgy, hogy pénztárcájának egy titkos rejtekében elrejtett egy 
bizonyos pénzösszeget, és egyszer úton volt, tankolni kellett volna, és egy kis anyagi 
probléma adódott, hogy akkor éppen nem volt nála annyi pénz. Tehát kevesebbet tudott 
tankolni. Lényeg az, hogy sokkal később megtalálta a rejtekhelyen levő pénzt, és igazából 
akkor ő nem mondhatta volna azt jogosan, hogy nekem nincs pénzem, vagy nincs nálam pénz. 
Volt nála pénz, de mivel nem tudta, mert elfelejtette, nem tudta használni. Éppen így van a 
világ, mivel a világban levők nem tudják, hogy Krisztus hatalmat adott a keresztényeknek, így 
ők sem is tudják használni azt.  

A másik pedig az a bizonyos koldus, akinek volt egy övtáskája, kukázott, koldult, hideg 
padlásszobában tengette az életét. Amikor több napon keresztül nem látták, fölkeresték, de 
már lehunyta a szemét, és az övtáskájában komoly pénzmennyiséget találtak. Tehát ő élhetett 
volna egy nagyon jó módú életet, ha használja azt, amije van, ami a rendelkezésére áll. Hogy 
miért nem használta, az egy másik kérdés. Miért koldult, amikor volt pénze? A lényeg az, 
hogy volt neki pénze, de nem használta. Ilyen a hatalom is, hogy van, de ha nem használjuk, 
akkor nem hoz nekünk eredményt.  

Van egy harmadik eset, ez még valamikor a rabszolga időkből származik, hogyha nem is a 
rabszolga, de valamikor, a cseléd időszakból. Az uraság, amikor készült elköltözni az Úrhoz, 
magához hívatta a legkedvesebb szolgáját, aki tényleg kedves volt a számára, mindig, 
mindent megtett, készséges volt, és udvarias. Adott neki egy papírt, egy szépen megírt papírt, 
elköszönt tőle, és lehunyta a szemét. Ez a jóember hazament és nagy becsben tartotta ezt a 
darab papírt, bekeretezte és fölakasztotta az ágya fölé. Amikor időskorú és beteg lett, és jöttek 
hozzá ismerősök, vagy a pap, vagy az orvos, vagy nem tudom ki, rápillantottak a papírra, és 
kérdezték tőle, tudja-e, hogy mi áll ezen a papíron? Azt mondta, hogy nem, mert nem tudok 
olvasni. Hát az uraság valami nagy-nagy örökséget hagyott magára, elismerve az addigi 
szolgálatait! – mondták. A kezében volt az örökség, de nem tudott róla, így nem is tudta 
használni, és ő is nyomorúságban távozott az élők sorából. Ha nem használod azt, ami a tied – 
márpedig a hatalom a tied –, akkor továbbra is legyőzött maradsz!  
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A János 8,32-ben – ezt nem is fontos felolvasni, mert ismeritek, már sokszor olvastuk, 
hogy az igazság megismerése szabadokká tesz titeket. Nem az igazság tesz szabaddá, mert 
lehet, hogy valakinek van Bibliája több évtizede, vagy ötven éve, fent van a polcon és soha 
nem veszi elő, és ott van abban az igazság. Hanem az igazságnak a megismerése tesz 
szabaddá – ez a János 8,32, otthon megnézhetitek! Ehhez kapcsolódik a Hóseás 4,6, ami 
szintén hasonlóképen szól: elvész a nép ismeret nélkül. Isten pontosan azt mondja, hogy 
elvész az én népem, Hóseás 4,6. „Elvész az én népem, mivelhogy ismeret (tudomány) nélkül 
való”, bibliai ismeret nélküli.  

Most viszont lapozzunk el a Lukács 10,19-hez! Itt az Úr Jézus, már a hatalmat elkezdi 
átadni, legalábbis az akkori tanítványoknak. 

Lukács 10,19.  
19. Ímé, adok néktek hatalmat, hogy kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellen-

ségnek minden erején; és semmi nem árthat néktek. 
Az „ímé” az olyasmit jelent, hogy nyisd meg szemed és lásd! Az „ímé” azt jelenti, hogy 

nyisd meg a szemed és lásd ezt a hatalmat, ezt, ami itt le van írva. Először is leír itt kígyókat 
és skorpiókat, azok goromba állatok, méreggel fölszerelt állatok, halálos is lehet a harapásuk, 
szúrásuk. De szellemi értelemben mit jelent a kígyó és a skorpió? Az ördögnek az erejét, az 
ördögnek a seregét. Dicsőség Istennek, azt is fel kell fedeznünk, hogy ezek felett van hatal-
munk! Azt mondja, hogy adok néktek hatalmat, hogy ezeken a gonosz erőkön tapossatok! 
Tapossatok az ellenségnek minden erején! Mi fog ártani nekünk? Semmi!  

A Márk 16,18-ban írja, ha „kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem 
árt nékik”. A kígyó itt megint az ördög ereje. Pál apostolt egyszer a kígyó megharapta, egy 
vipera. A szőlőveszővel akart tűzet rakni és megharapta, az Apostolok cselekedeteiben van. 
(Csel. 28,3–5) Lerázta a kezéről, és mindenki azt hitte, hogy meg fog halni, de életben maradt, 
semmi baja nem lett. A lényeg az, hogy azt mondta a főpásztorunk, hogy ha valakinek az 
orvos kemoterápiát ír elő, akkor ezen az Igén álljon meg! Mert a kemoterápia anyaga maga 
egy méreg, s ha a rák még nem végzett vele, akkor majd a kemo végezni fog vele. Tehát 
vannak Igék helyzetekre, ezeket magunkhoz kell venni, a szánkra kell venni, meg kell vallani, 
és így tudunk győzedelmes életet élni!  

Gondoljátok, hogy a mostani gyülekezetnek kevesebb hatalma lenne, mint a korai 
egyházban Jézus mennybemenetele után? Ott pedig látjuk az Apostolok cselekedeteiben, hogy 
mekkora csodák történtek! Tehát ma is ugyanilyen csodáknak kellene lennie. Maga az Úr 
Jézus mondja, hogy ugyanazokat fogjátok tenni, mint én. Ugyanazokat. Halottakat támasz-
totok föl, betegeket gyógyítotok meg. Van hatalmunk Krisztusban, ez leszögezhetjük, ugye? 
De a hatalomnak van mértéke is. Korábban utaltam arra, hogy amilyen mértékben engedel-
meskedünk Istennek, amilyen százalékban engedelmeskedünk Istennek, olyan százalékban 
van hatalmunk, mert olyan mértékben látja bennünk az Úr Jézust az ellenség. Ez is egy régi 
pesti tanításban hangzott el, de a lényeg ennyi. A hatalmunk mértéke attól függ, hogy milyen 
erőn alapszik. Márpedig a mi hatalmunknak a mértéke Isten erején alapszik. Isten ereje pedig 
kimondhatatlan, felfoghatatlan. Isten az átruházott hatalmunk mögött álló erő! Ezért amikor 
hitharcban állunk, akkor mindig szükséges, hogy magunkat emlékeztessük arra, hogy a 
nagyobb bennünk lakozik! Ezt a hatalmat az ördög köteles elismerni. A győzelmünket, amit 
Jézus megszerzett a kereszten, meg a pokolban mindannyiunk számára, ezt ki kell 
kényszeríteni, mert magától nem akarja adni. A hatalom egy átruházott erő. Hasonló, mint 
mondtam már korában, ha egy forgalomirányító rendőr kiáll a kereszteződésbe, mert elromlott 
a rendőrlámpa Siófok valamelyik forgalmas csomópontjában. Kiáll a rendőr, fölteszi a kezét, 
meg fogsz állni az autóddal. Nem a fizikai erejével tartja vissza az autókat, mert azt nem 
tudná megtenni, hanem neki is van egy átruházott hatalma, amit az állam a törvényben 
biztosít a számára. Leírják a KRESZ-ben, hogy egy bizonyos kézjelzésre minden autónak 
meg kell állni. Aztán vannak más kézjelzések, hogy jobbra, balra kanyarodás. Tehát ez le van 
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szabályozva. Az ördögöt is így kell valahogy terelni, hogy el innen! A jobblábas kapcsolatot 
föl kell venni vele. Ki kell rúgni! Ha a keresztény tisztában van a hatalmával, illetve a hatalma 
mögött álló erővel, ami maga Isten ereje, akkor tud félelemmentesen szembenézni az 
ördöggel, a problémával, mert érti, hogy ez hogyan működik. Érti, hogy az az erő Isten ereje, 
ami ezt meg tudja állítani. Nekünk csak működtetni kell. Nem nekünk kell megállítani az 
ellenséget, nekünk csak működtetni kell ezt az erőt.  

Vannak dolgok, amelyek nem láthatók, de mégis léteznek. Mióta létezik elektromosság 
körülbelül? Mit gondoltok? Én azt mondom, a kezdetektől, csak akkor fedezték fel, amit ti 
mondotok, különböző időpontokat. Az elektromosság, ha másképp nem, akkor villám 
formájában az idők kezdete óta létezett. Isten bölcsessége által a tudósok, a kutatók később 
jöttek rá, hogy lehet dinamót csinálni, meg generátort, és hogy a mágnes, meg a tekercs 
milyen hatással van egymásra. Ezt tanultuk ugye az iskolában, és kísérleteztünk is. Az 
elektromosságot a felfedezése óta ismerjük. Előtte is létezett, mert ezek a fizikai törvények 
akkor is léteztek, csak nem volt, aki foglalkozzon velük. Mivel nem ismertük, senki nem tudta 
használni.  

A saját erőnkben bízzunk vagy az Úrban legyünk erősek? Ez jó kérdés!  
Efézus 6,10. 
10. Végezetre, atyámfiai, legyetek erősek az Úrban, és az Ő hatalmának erejében. 
Azt hiszem, egyértelmű az Ige, hogy az Úrban legyél erős, és ne a te saját erődből. Bármit 

is kezdünk el, bármivel is foglalkozunk, előtte mindig imádkozni kell és lerontani az ellenség 
munkáit. Úgy indulok el az autóval, hogy Jézus nevében, ördögök félre, angyalok előre, és ez 
a szellemi világban megtörténik. Két-három pesti tanításban, és a 91. zsoltárban is kapunk egy 
bepillantást abba, hogyan működnek az angyalok a védelmedben. Ott vannak mindenhol. 
Ahogy bejöttél a gyülekezetbe, idehoztad az angyalodat, ahogy elmész, viszed haza az 
angyalodat. Ő megy utánad, és őriz, és véd. A gyülekezetnek is van egy angyala. Annyiban 
vagyunk rosszabb helyzetben, hogy mi nem látunk a szellemvilágba, de ők látnak bennünket. 
Nem biztos, hogy jó lenne látni, mert ott vannak csúnya alakok is, nemcsak az Úr angyalai.  

Az Úrban kell erősnek lenni, és ha az Úrban erős vagy, ki tudsz lépni, mint a rendőr az 
autó vagy a határsértő elé, és azt mondod, hogy állj vagy lövök! Bátran ki merek lépni, hogy 
takarodj innen ördög! Példák következnek ezzel kapcsolatban. 

Wigglesworth egy hatalmas felkentje volt az Úrnak. Egyik alkalommal a buszmegállóban 
várakozott, jött egy asszony, és utána követte a kiskutyája. Az asszony mondta, hogy édesem, 
hát neked haza kellene menned! A kutya csóválta a farkát, és ott maradt a buszmegállóban. 
Másodszor már erőteljesebben mondta, hogy menjél haza! A kutya kicsit összehúzta a fülét, 
farkát, nyakát, de ott maradt még mindig a buszmegállóban. Aztán harmadszorra felkiáltott, 
hogy takarodj hazafelé! Fülét, farkát behúzva elrobogott a kutya hazafelé. Itt mutatott 
Wigglesworthnak egy példát Isten, hogy úgy kell bánni az ördöggel, mint a szófogadatlan 
kutyával. Neked hinned kell, hogy a szellemi világban a parancsszavadra ezek megtörténnek, 
hogy az ördög elfut. Mert az Ige azt mondja, hogy állj ellen az ördögnek, és rettenetes 
félelemmel elfut tőled. (Jak. 4,7) 

Haginnak voltak szívpanaszai. Jézusban megváltást kaptunk a betegségtől, és ha betegség 
tünetek jönnek az emberre, azok igazából nem is betegségek, hanem csak tünetek, és ezek a 
tünetek kínozzák az embereket. Nem egy esetben van olyan, hogy elmennek az orvoshoz, és 
az orvos semmit nem talál, mert nincs valós alapja, hanem ezek hazug tünetek. Lényeg az, 
hogy Haginnak volt egy párnapos hazug tünete, szívpanasza, és kapott egyszer az Úrtól egy 
álmot. Kint volt egy gyakorlótéren egy másik férfival, és egyszer csak, amikor hátranéztek 
oroszlánok robogtak feléjük. Mivel messze volt egy olyan hely, ahova el tudnának bújni, vagy 
föl tudnának mászni egy fára, tehát egy sima terepen voltak, elkezdtek szaladni mindketten, 
de Hagin azt mondta, hogy úgysem érünk oda a menedékbe, nem tudunk elbújni, és elkezdte 
gyakorolni a hatalmát. Igaz, hogy reszketett a lába álmában, de azt mondta, hogy megtiltom, 
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hogy bántsatok a Jézus nevében! Ha van kutyátok, akkor tudjátok, hogy milyen kedves 
szokott lenni, odajön, megszimatolgat. Ezek az oroszlánok is körbejártak, odadörgölőztek, 
majd elmentek. Gyakorlatilag ebből kapott egy megértést Hagin, hogy az ördög le van győz-
ve, és ha mi ellenállunk neki, akkor nem tud bántani. Hagin tudta, hogy mit jelent az álma, 
hogy álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek, de előtte ott van az is: engedelmeskedjetek 
Istennek, álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek.   

1Péter 5,8–9. 
8. Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító orosz-

lán szerte jár, keresve, kit nyeljen el: 
9. Akinek álljatok ellen, erősek lévén a hitben, tudva, hogy a világban lévő atyafiságo-

tokon ugyanazok a szenvedések telnek be. 
Tehát Hagin a csatát megnyerte, és az egészsége visszaállt. De figyeljétek meg ebben a 

szakaszban, hogy mit csinál az ördög? Körbe futkos, és ha talál egy nyitott ajtót, oda beszalad. 
Kiből lesz áldozat? Ki, és hogyan jelöli ki azt, hogy valakiből áldozat legyen? Aki hallgatta a 
pesti tanításokat, az már hallhatta, hogy ezt a félelem határozza meg, mert a félelem nyitja 
meg az ajtót. Az ellenség futkos, futkos körbe, és hopp, itt egy ajtó, itt beszaladok! Ezért 
mondja az Ige, hogy józanok legyetek, vigyázzatok, hogy el ne nyeljen! Az emberek néha 
szokták mondani nekünk, hogy én ezt nem tudom megtenni. Ha arra hagyatkozunk, hogy 
nekünk milyen képességeink vannak, nekünk milyen tudásunk van, nekünk milyen erőnk van, 
akkor nem fogunk messzire eljutni.  

Egyszer Haginnak kellett helyettesítenie Kathryn Kuhlman evangélistát. Az evangélista 
egy speciális kenettel bír az Úrtól, sokkal másabb, tüzesebb, és több a gyógyulás. Mert Isten 
arra használja az evangélistát, hogy jelek és csodák történjenek a szolgálata által, hogy a világ 
felfigyeljen erre. Hagin is először úgy volt, hogy én helyette szolgájak? De én csak tanító 
vagyok, nekem más a köpönyegem, más a kenetem! Az Úr azt mondta, hogy nem te fogsz 
gyógyítani, te csak imádkozzál, majd én gyógyítok! Ezért bátran tedd a kezedet bárkire, aki 
megengedi, és nyitott erre, mert nem te gyógyítasz, hanem az Úr Jézus gyógyít, illetve Isten 
ereje, a dzoé élet árad ki belőled a másikba. 

1János 4,4. 
4. Ti az Istentől vagytok fiacskáim, és legyőztétek azokat; mert nagyobb Ő, aki benne-

tek van, mint az, aki e világban van. 
A mai tanításunkat összegezve: van egy ellenségünk, egy örök ellenségünk (ördög) az 

Édenkerttől fogva, sőt még előbbről. Ebben az ellenségben a lázadás szelleme van, azért lett 
kivetve a mennyből, mert fellázadt a „főnöke” ellen. És mivel ki lett vetve a mennyből, 
nagyon haragszik az emberre, Isten teremtményére. Beszéltünk arról, hogy egyedül az embert 
teremtette Isten a saját képére. Senki mást. Teremtett sok mindent, kiscicát, kismalacot, 
növényeket, és egyéb dolgokat, de csak az embert teremtette a saját képére.  

Az ördög nagyon haragszik az emberre, gyűlöli az embert, és állandóan el akarja tiporni. 
Ha belegondoltok, Jézus vérvonalát is az ördög mindig el akarta pusztítani. Jézus zsidó, 
izraelita származású. Volt a holokauszt, most pedig a közel-keleti helyzet, a 700-as klub egyik 
adásának a legelején volt egy nagyon jó riport. Én most az utolsó időkkel kapcsolatosan 
vizsgálom az eseményeket. Irán felfedte, hogy vannak urándúsító létesítményei. Azt mondja, 
hogy békés szándékkal akarja használni, de egy folyamatot bármikor meg tudnak változtatni, 
egy másodperc alatt, hogy nem egy villamos erőműbe tesszük az uránt, hanem beletesszük 
egy rakétába. Egy másodperc egy ilyen döntés. Azt is kijelentették, hogy Izraelt el akarják 
törölni a föld színéről. Ők annyira fanatikusak, hogy ezt minden további nélkül meg is akarják 
tenni, mert úgy gondolják, hogy Isten számára dicsőséget jelent, ha valaki meghal egy ilyen 
ügyért. Akár a saját életét áldozza fel, magára teszi a robbanószert, és így robbant fel valamit. 
Tudják azt, hogy a Mahadi (bibliai néven az antikrisztus) elő fog jönni, és ők elő akarják 
segíteni az eljövetelét.  
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Nagyon figyelem ezeket az eseményeket, de nem politikai szempontból, hanem a próféciák 
beteljesedése szempontjából. Van sok prófécia, ami beteljesedett már, és van, ami még ezután 
fog beteljesedni. A világban van a sátán, aki e világ istene, és feje ezeknek a gonosz fejede-
lemségeknek, hatalmasságoknak, ez élet sötétség világbíróinak, és a gonosz szellemeknek. Ő 
a főparancsnok, ahogy olvastuk az Efézus 6,12-ben, de a benned levő nagyobb, a Nagyobb 
benned él. Ezt soha ne felejtsd el! Mielőtt bármi gubanc lenne, ami bennünket veszélyeztetne, 
vagy Isten népét veszélyeztetné a földön, az Úr Jézus el fog jönni. Olyan hatótávolságú már a 
rakétájuk, hogy elérik Dél-Európát is, Izraelt természetesen, és az Egyesült Államoknak 
vannak ott telephelyei, azokat is. Ez ne félelemmel töltse el a ti szíveteket, csak lássátok azt, 
hogy az utolsó időkben élünk, és ha előveszitek, az Én vagyok az alfa és az omega, illetve a 
Visszaszámlálás Jeruzsálem fölött című könyveket, akkor ott erről részletesebben olvashattok, 
illetve van még egy DVD-nk is, a Góg és Magóg háborúja. Tehát a nagyobb él bennünk, 
Jézus legyőzte az ellenséget, a talpunk alá helyezte, nekünk csak ki kell kényszerítenünk az ő 
vereségét, és a mi győzelmünket. Ez a lényege az egésznek.  

Fogjuk ezt a tanítást folytatni, mert ez több részből fog állni, azért, hogy minél nagyobb 
megértést és kijelentést hozzon a számotokra, Krisztus Testének a számára, hogy győzelem-
ben, és hatalomban tudjon élni. Halleluja! 

 

A Hiszekegy imájára hívunk meg benneteket, de mi Pál apostol levele alapján mondjuk el. 
Pál apostol pedig azt írja, hogy aki a szívében hiszi, és a szájával kimondja, hogy Jézus 

Krisztus meghalt, feltámadt, és megkéri Őt, hogy legyen az élete Ura, akkor újjászületik a 
belső embere, a szelleme, és üdvösséget nyer. Így hangzik az imádságunk:  

Teremtő Istenem! Válaszolva a hívásodra, Eléd állok, és fennhangon, hittel imádkozom a 
Hiszekegy imájának Pál apostol szerinti változatát: Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia, aki 
meghalt az én bűneimért, és feltámadt a halálból az én megigazulásomért. Én a krisztusi utat 
választom, és a szívemet megnyitom és átadom Neked. Megvallom, hogy Jézus a Megváltóm, 
Gyógyítóm, és Szabadítóm! A hittel elmondott imám által újjászülettem Krisztusban, és így 
teljes megváltást, üdvösséget nyertem. Az Ő szent vére megtisztított engem minden bűntől. 
Köszönöm, Úr Jézus, az örök életemet! Ámen. 

 

Megköszönjük az Úr Jézusnak, hogy közösségbe lehettünk vele! Áldott, és gyümölcsöző 
hetet kívánunk nektek! 

 
* Az idézett Igék a KSZE revideált Bibliából származnak, amely a King James kiadás számozását követi. 
A függőleges vonallal jelzett részek más fordításból származnak. 
 

 


