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HATALMUNK KRISZTUSBAN – 3. Megtörni az ördög erejét 
 Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

KSZE Békevár szolgálat, 2020. 07. 13. 

 
Köszöntsd a szomszédodat és emlékeztesd, hogy győztesnél is több vagy! Az Úr Jézus 

szeretetével köszöntünk benneteket, a mai napon! Gyakorlatilag a tanítás egy hétig készül. 
Onnantól kezdve, hogy kiléptünk a gyülekezet ajtaján, már sokszor hazafelé adja az Úr a 
gondolatokat, hogy mi maradt ki, és mi legyen a következő alkalmon.  

Folytatjuk a hatalomról szóló tanítást, mert ez nagyon-nagyon lényeges. Első körben 
megismertük, hogy mi a hatalom: átruházott erő. A második tanítás során a hatalom helyét 
tanulmányoztuk, hogy Krisztussal együtt ültettünk a hatalom királyi székébe. Mint király, úgy 
rendelkezhetsz dolgok felől, és mondhatod azt, hogy pénz, Jézus nevében, nyisd ki a füled, 
hozzám gyere! Vagy ha van egy hazug tünet, akkor mondhatod neki, hogy száradj ki 
gyökerestől! Fejfájás, gyulladás, duzzanat, vagy bármi más, teljesen mindegy, gyökerestől 
száradj ki! Nyisd meg a füled, száradj ki gyökerestől, és ugorj a tengerbe! Van füle a 
betegségnek, meg a hazug tünetnek? Van füle a pénznek? Hát, ha a fügefának volt füle, akkor 
ezeknek is van. Mit mondott Jézus a fügefának? Imádkozott a fügefához? Nem! Szólt, a 
fügefa meghallotta, és másnapra kiszáradt. Tehát a problémának van füle. Szólj hozzá, hogy 
takarodj az utamból, Jézus nevében! Száradj ki gyökerestől! Olyan erősséggel, mint ahogy a 
szófogadatlan kutyának mondjuk, hogy takarodj innen!  

Éppen most néztem Kenneth Haginnek egy DVD-jéből részletet, amelyben arról volt szó: 
amikor haldoklott, az anyukája olyan hangosan imádkozott, hogy két utcasaroknyira megállt a 
forgalom, megálltak az emberek. Két utcasarokra! A fiáért imádkozott, mert haldoklott. Azt 
mondta, hogy ő hisz az erőteljes erőben, tehát a hangosan mondott imában.  

Ma pedig arról tanulunk a hatalom tanítás 3. részében, hogy: Megtörni az ördög erejét. Az 
Efézus 6,12 igeverset olvastuk már, de nem árt még egyszer ismételni, hogy kivel állunk 
szemben. Tehát tudatosítani azt, hogy van egy ellenség, van egy örök ellenség, aki állandóan 
el akar gáncsolni. Nem azért kell tudnunk ezt, hogy legyen kitől félni, hanem hogy tudjuk, 
hogyan kell védekezni.   

Amikor Tabon szolgáltunk, egy idős házaspár jött néhányszor az alkalomra. Volt, amikor 
elhívtak a házukhoz, a lakásukba. Református bácsika volt, és már az egészségi állapota nem 
tette lehetővé, hogy eljöjjön mindig az alkalomra. Mindig meg akarta mutatni nekem, hogy 
milyen az ördög, mert lerajzolta. De én nem vagyok rá kíváncsi! Nem kell nézegetnem az ő 
képét, nekem azt kell tudnom, hogy milyen hatalmam van fölötte. Hol az én helyem? A 
győzelem székén! És hol az ő helye? A talpam alatt! Ennyit kell tudnom. Hogy milyen rondán 
néz ki, milyen füstös a szarva, azt nem fontos tudnunk. Hát miért nézegessem én az ő képét?  

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.  

Ez az ördög hadseregének a ranglétrája. Nagyobb vezetők, kisebb vezetők, még kisebb 
harcosok. Képzelj el egy földi hadsereget. Ott is vannak tábornokok, ezredesek, századosok, 
szakaszvezetők, közlegények, különböző rangok vannak. Bármit elkezdünk, ezekkel a szelle-
mi erőkkel kell szembenéznünk, szembefordulnunk, ezeket kell megkötni, megbénítani, hogy 
ne tudjon bennünket legyőzni. Az ő dolguk az, hogy bennünket akadályozzanak, elgáncsolja-
nak, csapdákat készítsenek, de a Szent Szellem felfedi azt, hogy előttünk egy csapda van.  

Interneten terjesztenek egy valamilyen vállalkozás jellegű dolgot, hogy a 3,60-as kenyér 
vissza fog jönni szerintük, de bennem van egy bizonytalanság. Konzultáltam is egy keresz-
tény tesóval, aki internetes vállalkozásban működik, de annyira bizalmas adatokat kérnek, és a 
belső bizonyosság azt mutatja, hogy itt valami sántít. A mai árak ismeretében nem lehet 
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visszahozni a 3,60-as kenyeret. Lehet valamivel olcsóbb, egy bizonyos üzletláncon belül lehet 
olcsóbb, lehet kedvezményesebb, de hogy 3,60-ba kerüljön, az eleve kizárt. A belső bizonyos-
ság azt mutatja, hogy itt valami sántít. Kíváncsi vagyok rá, hogy mi derül ki ebből. Ötszáz 
forintot kérnek egy tagsági kártyáért. Nem nagy összeg az 500 Ft, de sok 500 Ft nagyon jól 
jön a szervezőnek. És utána pedig megszűnik az internetes oldal, már láttam ilyet. Egy 
személyre nézve nem egy nagy veszteség, de nekik egy nagy nyereség, és utána bottal lehet 
ütni a nyomukat. Egy ismerősöm egy hónapja megkérte a kártyáját, elküldte az 500 Ft-ot, és 
még nem kapta meg. Tehát a belső bizonyosság nagyon fontos, maradjunk ennél.  

A gonosz szellemek befolyásolni akarják az embereket, elsősorban a gondolatokon ke-
resztül. A démon ráül az ember vállára, és akkor sutyorog a fülébe, hogy nem is úgy van, meg 
nem úgy kellene, azok ott félrebeszélnek, és a többi. Ezeket a gonosz erőket kell nekünk az 
ima erejével leblokkolni. Ugyanis nekünk egy helyzeti előnyünk van, mert korábban olvastuk 
a Kolosse 2,15-ben, hogy Krisztus megfosztotta a trónjuktól ezeket az erőket. Legyőzte őket! 
Tehát ha valaki a trónjától meg van fosztva, akkor nem tud parancsolni. Ezek a felsorolt 
elemek mind a talpunk alá lettek vetve. Mi vagyunk a győztes pozícióban!  

Ezek a gonosz szellemek bukott angyalok. A bukásuk hol kezdődött? Még a mennyben, 
nagyon régen, amikor Lucifer, mint az Atya dicséretvezetője, fellázadt. Felfuvalkodott, és 
magasabbra akarta tenni az ő trónját Isten trónjánál. Az angyaloknak az egyharmadát magával 
rántotta. Ezekből gonosz szellemek lettek. Ugyanis a lázadás szelleme még ma is ott van 
felettük. Az nem múlt el, ők továbbra is lázadók. Emberek is vannak lázadók a földön, 
különböző területeken. Lényeg az, hogy Krisztus munkája által, ahogy bemutattuk múltkor a 
diadalmenetet, hogy Jézus megy elöl, utána a hadsereg, azaz mi, utána a legyőzött ellenség, 
meg a hadizsákmány. Tehát mi gyakorolhatunk uralmat az ellenség felett! Ehhez megvan 
minden jogunk. Mert ezt Krisztus megtette, és mi Krisztus Testének tagjai vagyunk.   

Kezdetben volt a teremtés. Isten mindent tökéletességre teremtett, mert a mennyben min-
den tökéletes. A föld a mennynek a képmása volt, amíg az ördög el nem torzította. A föld 
felett Ádám hatalmat kapott, és gyakorlatilag ő volt e világ ura, istene. A földnek az istene. 
Nem sokáig, mert jött a felségárulás, a bukás, és azt a hatalmat, amit Ádám Istentől kapott, 
továbbadta a sátánnak, e világ istenének. Most ő a világ istene. (2Kor 4,4) Ezt mondja a 
Biblia. De ez a bérleti szerződés, ez a bérleti jog egy meghatározott időre szól. Hamarosan 
lejár az ördög szerződése. Ezt jól tudja ő is, és ezért próbál még az utolsó időkben rugdalózni.  

Az ördög azon emberek felett uralkodhat, akik nem születtek újjá. Azok felett uralkodhat 
jogszerűen. Miután valaki új teremtés lett Krisztusban, azt mondja az Ige, hogy ő átkerült a 
sötétségből a világosságba – más lett az Ura. Amíg nem fogadta be az ember az Úr Jézus 
Krisztust, addig az ő szellemi ura az ördög volt. A mi urunk is az ördög volt, csak nem tudtuk. 
A világban levő emberek sem tudják, hogy kinek a fennhatósága alatt vannak. De abban a 
pillanatban, ahogy elfogadtuk Jézust életünk Urának – benne van az üdvösségimában is, hogy 
Uram, drága Jézusom, Te vagy az életem Ura –, bekerültünk Krisztus Testébe. 

Kolosse 1,12–13. 
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; 
Hogyan tett alkalmassá bennünket Krisztus, vagy az Atya? Úgy, hogy Krisztus szent vére 

tisztává tett bennünket. Megigazított bennünket. Megigazultunk. Igazként állhatunk az Atya 
elé, mert a szent vér mindent elfedez. Az eredendő bűnt is, és amit elkövettünk, azt is. Tehát 
azt mondja az Ige, hogy átvitt bennünket a sötétségből, az ördög felségterületéről, a gonosz 
uralma alól a világosságba, ahol az Atya és az Úr Jézus az Urunk. Gyakorlatilag egy rendszer-
váltás történt az életünkben, amikor befogadtuk az Úr Jézust. Innentől kezdve nincs joga az 
ördögnek uralkodni az újjászületett keresztények felett. Joga nincs, de szemtelen, és időnként 
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megteszi. Azért tudja megtenni, mert a keresztények nem ismerik a jogaikat, annak ellenére, 
hogy az Ige egyértelműen írja, hogy az ördög legyőzetett. Mi a hatalom királyi székén ülünk, 
és nekünk hatalmunk van fölötte, mégis vannak keresztények, akik több erőt tulajdonítanak az 
ördögnek, mint az Istennek.  

A drága tabi bácsika is félelemben volt, és mutogatta, hogy itt az ördög képe. Mondtam, 
hogy én nem az ördögre vagyok kíváncsi. Érezhető volt, hogy ő fél. De nem kell félnünk, 
mert a hatalom az hozzánk tartozik. Nekünk kell élni ezzel a hatalommal! A kérdés úgy merül 
fel, hogy mit látok nagyobbnak, a problémát, vagy Istent? Emlékeztek arra a régi mondásra, 
hogy amikor jön a viharfelhő, akkor a félelemben levő ember mit mond? Jaj, Istenem, látod 
mögöttem azt a hatalmas viharfelhőt? Vagy, a felhő felé fordulok, és azt mondom: te felhő, 
viharfelhő, látod mögöttem azt a hatalmas Istent? Nézőpont kérdése. Sokszor a keresztények 
nem tulajdonítanak olyan hatalmat és erőt Istennek, mint kellene. Ehhez kell a szívünkben 
megértést kapni, a Krisztusban kapott hatalmunkról.  

1Korinthus 15,45. 
45. Így is van megírva: Lőn az első ember, Ádám, élő lélekké; az utolsó Ádám meg-

elevenítő Szellemmé.  
Az Írás utolsó Ádámnak nevezi Jézust. Volt egy első Ádám, aki elbukott, és Jézust máso-

dik Ádámnak nevezi, mert Ő értünk, helyettünk vállalta a keresztet, a szenvedést, a sebeket, 
és mindent, amit el kellett viselnie. Néhányan tévesen úgy gondolják, hogy ez a hatalom nem 
most illet meg bennünket, hanem majd a jövőben. Ez egy helytelen szemlélet. Hogy majd az 
ezer éves Millenniumban lesz hatalmunk, vagy majd a mennyben lesz hatalmunk. De azon a 
két helyen biztos, hogy nem kell hatalommal rendelkeznünk, mert a mennyben nincs ott az 
ördög. Hiszen Jézus is átadta nekünk a hatalmát. Az ellenség ki van zárva a harmadik égből. 
Ezért a mennyben nem kell hatalmat gyakorolnunk. Krisztus a gyülekezeti Testének adta a 
hatalmat, aki itt lent van a földön, azaz mi, újjászületett keresztényeknek az egésze.  

A Millennium idején azért nem kell a hatalmunkat használni, mert ezer évre az ördög meg 
lesz kötözve. Képzeljétek el, hogy ezer évig nem lesz semmi gonoszság! Nem lesz betegség, 
minden happy lesz. El sem lehet képzelni a mai tapasztalatok alapján. A mennyben pedig 
megint nincs szükség a hatalomra. Tehát a hatalom gyakorlása itt szükséges. Itt van rá 
szükség a földön, ahol most élünk, és nem a jövőben. Most kell a hatalmunkat használni az 
ellenséggel szemben, aki itt pusztít körülöttünk. Téves gondolkodás az is, hogy mindent a 
sátán irányít, de csak akkor, ha hagyják a keresztények. Mert csak akkor képes rá, ha hagyjuk.  

Azt mondja a Biblia, hogy mi a világban élünk, valaki Ságváron, illetve Nyimben, vagy 
Nagyberényben, de nem e világból származunk, mert Isten Igéje által születtünk újjá. Meg-
változott a pozíciónk, a menny állampolgárai lettünk Jézus elfogadásával. Van egy mennyei 
útlevelünk. Isten királyságához tartozunk. Tehát a mennyei Atya a mi Atyánk az 
újjászületésünktől kezdve. Itt élünk a világban, de nem e világból származunk. Persze, hogy a 
sátán sok mindent szeretne irányítani, de nem engem, és nem a gyülekezetet. Mert amikor a 
gyülekezet felkel, és a hatalmát gyakorolja, akkor annak bizony meglesz az eredménye. Mi 
uralhatjuk az ellenséget, uralhatjuk az ördögöt, mert hatalmunk van fölötte. De használnunk 
kell ezt a hatalmat! A Lukács 10,19-ben Jézus mondja: 

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

ségnek minden erején; és semmi nem árthat néktek.  
Semmi, de semmi, de semmi nem árthat nekünk! Itt a lényeg, hogy a semmi az nulla. Ma 

is ugyanannyi hatalma van Krisztus Testének, a Gyülekezetnek, és a gyülekezeti tagoknak, 
mint a korai egyházban. Hogy olyan mértékben használják-e, mint akkor, vagy nem, az egy 
másik kérdés. A jog szerinti hatalmunk ugyanolyan mértékű, mint a bibliai időkben. Azaz 
teljes mértékű. Ezeket az igazságokat tudatosítani szükséges mindenkinek saját magában, 
hogy beépüljön a szívébe. Amikor jön egy váratlan hatás… Mert ugye a balesetet úgy hívják a 
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szakirodalomban, hogy egy hirtelen, váratlan hatás. Amikor jön egy váratlan hatás, akkor 
azonnal tudhatná használni Jézus nevét. Nem jaj, Istenem, hanem a Jézus nevében… Tehát az 
Igére, mint szellemi táplálékra, mint eledelre szüksége van a szellemünknek. Ugyanúgy, 
ahogy a fizikai testünknek szüksége van ásványokra, vitaminokra, és ha ezeket elfogyasztjuk, 
beépülnek a testünkbe, a szervezetünkbe, és így leszünk egészségesek, ugyanúgy szükséges, 
hogy az Ige beépüljön a szellemünkbe. Ott legyen csőre töltve. A katona is, ha csak a vállán 
lóg a fegyvere, és nem használja az ellenséggel szemben, akkor olyan, mintha nem is lenne. 
Azért van fegyvere, hogy tudja használni, amikor szükség van rá.  

A Máté 28,18-ban mit olvasunk? Átadta az Úr Jézus a hatalmat a hívőknek. Amikor 
felvitetett a mennybe, akkor azt mondta, hogy nekem erre nincs szükségem, de nektek bizony 
nagyon-nagyon, és ezt a hatalmat itt hagyom.  

Máté 28,18–19. 
18. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hata-

lom mennyen és földön.  
19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket 

az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek nevében. 
Először is Jézus kijelenti, hogy minden hatalom az enyém. Ez rendben is van, mert Isten 

felruházta Őt erővel és hatalommal. De a következő vers úgy kezdődik: „elmenvén azért…” 
Ez egy régies kifejezés. De én ezt értelmezem úgy is, hogy amikor azt mondom, hogy pápá, 
sziasztok, én elmegyek, ti pedig dolgozzatok, mert ez a hatalom átadásának a helye és 
kifejezése. Tehát Jézus hatalma a gyülekezeti Testen keresztül kell, hogy megnyilvánuljon. 
Nincs más módja. A gyülekezeti Test pedig mi vagyunk, akik újjá vagyunk születve. Nem 
csak a helyi gyülekezetre gondolunk, hanem minden újjászületett keresztényre. Bármilyen 
felekezethez tartozik, csak legyen benne a szívében az Úr Jézus. A Gyülekezet Feje fizikailag 
nincs a földön, mert az Úr Jézus az Atya jobbján ül, a mennyben. Mi vagyunk a Krisztus 
Testének tagjai, akik itt állunk a földön az ellenséggel szemben.  

Tévesen imádkoznak úgy azok, akik azt mondják, hogy Uram, tegyél már valamit ezzel a 
gonosz helyzettel! Isten mindent megadott nekünk. A szellemi fegyverzetet, és minden erőt, 
hatalmat, hogy mi álljunk ellen a gonosznak. Tehát ezért szükséges megismerni ennek a 
mélységét. Ez fokozatosan bővül, bővül, és a kijelentés és bölcsesség szellemét árasztjuk ki 
ezzel kapcsolatban is. Sok probléma azért van a világban, és azért van a keresztényekkel, mert 
a hívők semmit nem tesznek az ellenséggel szemben. Ha nem teszünk semmit, akkor gyakor-
latilag automatikusan megengedjük azt, hogy munkálkodjon a gonosz. Ha látod, hogy a cica a 
vasárnapi ebédhez készített csirkecombot húzza le a konyhaasztalról, és csak nézed, és 
csóválod a fejedet, el fogja vinni, és jó étvággyal megeszi, mert nem tettél semmit, és a 
gonosz – jelen esetben jelképesen a cica – tudott munkálkodni. Ez így van az ördöggel is, ha 
nem állítod meg, akkor meg fog lopni. Csak mi tehetünk meg dolgokat a bajok felszámolá-
sára, mert az Ige azt mondja, hogy te állj ellen az ördögnek, és az elfut. Nem fordítva. Te állj 
ellen az ördögnek, és ő fut!   

Nekünk kell gyakorolnunk a hatalmunkat az átruházott hatalom által az ellenség felett. 
Kezdetben ugyan, amikor valaki bejön a gyülekezetbe, még „utazhat” a pásztor vagy a 
gyülekezet hitén. Ez természetes csak egy darabig működik, mert egy csecsemő sem tud 
megállni pici korában egymaga, egy szál magában, ezért van szüksége szülőkre. Az 
újjászületett keresztényeknek is eleinte szüksége van arra, hogy felkarolják őket. Imádkozik a 
pásztor érte, a gyülekezet is ott van, és szintén imádkozhat érte, és így tud megmaradni, 
életben maradni, de egy idő után Isten elvárja, hogy szellemi értelemben saját maga föl-
nevelkedjen. Saját maga álljon meg a saját hitén.  

Kenneth Haginnek volt egy bátyja, akit fekete báránynak is neveztek a rosszasága miatt. 
Hagin nagyon sokat imádkozott az üdvösségéért, de nem történt semmi. De amikor megértette 
a Krisztusban kapott hatalmát, akkor úgy imádkozott, hogy ördög, megtöröm a te erődet a 
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bátyám fölött, a Jézus nevében, és követelem az üdvösségét! Követelem a szabadulását! 
Gyakorlatilag egy parancsot adott ki, mint a király, vagy mint amikor a kisbíró az utcasarkon 
kihirdeti a helyi rendeletet. Tudta, hogy az végre lesz hajtva. Te is úgy add ki a parancsot, 
hogy tudjad, az végre lesz hajtva! Amikor az ördög elkezd sugdolózni, hogy ááá, ugyan már, 
akkor hogyan fog a te fekete bárány bátyád üdvözülni? Úgysem fog az sikerülni! Hagin 
egyszerűen kinevette az ördögöt, és azt mondta, hogy én nem gondolom, hogy üdvözülni fog, 
és meg fog változni, és Jézushoz fog térni, hanem én tudom, mert én a parancsot kiadtam, a 
hatalom imáját mondtam el! Az Ige mindazoknak működik, akik működtetik. Döbbenet, hogy 
tíz nap múlva a bátyja üdvösséget nyert! Valószínű nem általa, mert nem mindig mi vagyunk 
a megfelelő alanyok, vagy munkások a családtagok felé. Ezzel kapcsolatban figyelni kell a 
Szent Szellem vezetésére.  

Kérdés az, hogyan kell foglalkozni az ördöggel? Mert hogy foglalkozni kell, az biztos! De 
hogyan? Először is különbséget kell tennünk, hogy van hit, és van hitetlenség. A kettő között 
annak előjel adja meg a különbséget. Az egyik pozitív, a másik negatív előjelű. A hitetlenség 
területén az ördög az érvelésekkel, az érzésekkel le tud győzni bennünket, és minden keresz-
tényt. Amíg a hitetlenség területén tud tartani bennünket, addig ő meg fog tudni győzni, mert 
nézd meg, lássad: ó, még mindig kék, meg zöld a tested, meg még a vérnyomás 500 fölötti, és 
ehhez hasonló. Akkor a keresztény nem a szívére tekint, hanem a láthatókra néz. De ha mi 
tartjuk az ördögöt a hit és a Szent Szellem területén, akkor gyakorlatilag mi minden esetben 
képesek vagyunk őt legyőzni, ezért fontos hitben és a Szellem vezetése szerint járnunk. Az 
ördög nem fog vitatkozni Jézus nevéről. Fél tőle. De ha valamilyen területen mégis vitatkozni 
próbálna veled, akkor mondd meg neki, hogy menjen Jézushoz, és Ővele vitatkozzon! Húzza 
el a csíkot az életedből! Az ima leghatékonyabb módja, írja Hagin, hogy követeljük a jogain-
kat. Követeld a jogaidat, amit Krisztusban kaptál! Az Ap.Csel. 3,6-ban, tudjátok az Ékes 
kapunál ott ült a sánta, Péter arra ment, és követelte a sánta gyógyulását.  

Apostolok cselekedetei 3,6. 
6. Péter pedig monda: Ezüstöm és aranyam nincs nékem; hanem amim van, azt 

adom néked: a názáreti Jézus Krisztus nevében, kelj fel és járj! 
Követelte! Amikor követelünk, akkor nem Istentől követelünk. A gyerek sem az apjától, 

és az anyjától követel. Amikor követelünk, akkor az ördögtől követelünk. 
Én már régóta kértem az Urat, hogy adjon egy olyan kapcsolatot, akik tudnak héberül, és 

bizonyos Igéket vagy szavakat meg tudnak világítani, hogy annak a szónak mi a héber 
jelentése. Néha szükség van erre. Hitben mondom, hogy megvan, mert ez az Ige is olyan, 
amihez kellene látni az eredeti szöveget. 

János 14,13–14. 
13. És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőíttessék 

az Atya a Fiúban. 
14. Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt. 
A 13. vers az eredetiben úgy hangzik, hogy „akármit követeltek majd az én nevemben, 

megcselekszem azt”. Tehát ha te követelsz, akkor nem neked kell görcsölni, mert Jézus meg 
fogja cselekedni. A körtefa se görcsöl, hogy körtét teremjen, egyszerűen kivirágzik, a méhek 
megporozzák, és kialakul a gyümölcs, és ősszel megérik. 

A 14-es versben úgyszintén „ha valamit követeltek az én nevemben, én megcselekszem 
azt”. Tehát a „követeltek, mint jogaitokat és kiváltságaitokat”, itt így hangzik helyesen. A 
pontos fordítás itt azt mondja, hogy követelni, mint jogokat és kiváltságokat. Márpedig 
Krisztusban adta nekünk az Atya ezeket a jogokat és kiváltságokat. Ez nem olyan ima, hogy 
kérnénk az Atyától. Ez nem a kérés imája. Ez a követelés imája. A János 16,23. és 24. versét 
csak azért tekintjük meg, mert itt az Atyától kér a keresztény.  

János 16,23–24. 



KSZE Békevár szolgálat — Szeretettel várunk egy látogatásra a főoldalunkon: www.bekevar-portal.hu  

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

23. És azon a napon nem kérdeztek majd engem semmiről. Bizony, bizony mondom 
néktek, hogy a mit csak kérni fogtok az Atyától az én nevemben, megadja néktek. 

24. Mostanáig semmit sem kértetek az Atyától az én nevemben: kérjetek és meg-
kapjátok, hogy a ti örömetek teljes legyen. 

Ez a kérés imája, egyszerűen úgy szól, hogy Atyám, Jézus nevében jövök eléd, és kérek 
szépen Tőled egy mélytengeri herkentyűt! Ez a kérés imája. Az előbbi pedig az volt, hogy 
Jézus nevében, ördög, követelem, hogy vedd le a kezedet a pénzemről! Vedd le a kezedet az 
autómról, a házamról, a családomról, a vállalkozásomról, mindenről! Ha rajtakaptalak, hogy 
loptál tőlem, akkor követelem vissza a hétszeresét! (Péld. 6,31) Az Apostolok cselekedetei 16. 
fejezetében Pál él a jogaival. Tehát Apostolok cselekedetei 16,37. és 38. Lássuk meg, hogy 
hogyan kell élni a jogainkkal. 

Apostolok cselekedetei 16,37–38. 
37. Pál pedig monda nékik: Megvesszőztek minket nyilvánosan, ítélet nélkül, holott 

római polgárok vagyunk, és tömlöcbe vetettek: és most alattomban akarnak bennünket 
kiküldeni? Nem úgy; hanem jöjjenek ők maguk és vezessenek ki minket. 

38. A poroszlók pedig megmondák a bíráknak e beszédeket: és azok megfélemlének, 
mikor meghallották, hogy rómaiak. 

Pál élt a jogával, amikor meg akarták verni őket az Evangélium hirdetéséért – tehát nem 
valami bűncselekményért –, akkor azt mondta, hogy állj, mert én római vagyok! És a 
poroszlók megijedtek. Egy olyan embert akartak deresre húzni, akit nem szabad, mert neki 
joga volt. A rómaiak mentességet élveztek egy ilyen beavatkozástól. Mi meg azt mondhatjuk, 
hogy ördög, én Istenhez tartozom! Isten gyermeke vagyok, és te a kezedet nem teheted rám, 
meg a családomra, meg a szeretteimre, meg az anyagi területemre! Ez az én jogom, hogy te 
nem közelíthetsz! A kerítésen benézhetsz, de tovább nem jöhetsz.  

Kenneth Hagin egyszer imádkozott egy közveszélyes őrültért, akit elhoztak az alkalomra. 
Imádkozott, a kezét rátette, és nem történt semmi. Ilyenkor sokan feladják, hogy ez nekem 
nem működik. Sőt megtudta, hogy a beteg otthon kapott egy dührohamot. A Márk 1,26-hoz 
lapozzunk el. Gyakorlatilag az ördög megszaggatta, mielőtt elhagyta. Van ilyen a Bibliában. 
És dicsőség Istennek, utána az orvosok normálisnak nyilvánították, nem kellett visszamenni a 
gumiszobába, mert előtte saját maga számára is veszélyes volt.  

Márk 1,26. 
26. És a tisztátalan szellem megszaggatá őt, és fenszóval kiáltva, kiméne belőle. 
Tehát van ilyen, hogy imádkozunk valakiért, és rosszabbul lesz. Erre meg is ijed az illető, 

hogy most akkor mi történt? Másik helyen azt olvassuk, hogy tűzbe-vízbe dobta az illetőt. 
(Márk 9,22) Gondolom, hogy epilepszia, vagy ilyen jellegű probléma lehetett az. A lényeg az, 
hogy Hagin nem a láthatókra tekintett, amikor imádkozott, és nem történt semmi, hanem 
tudta, hogy el fogja hagyni az a gonosz szellem azt az asszonyt. Tehát amikor hitben kiadjuk a 
parancsot, akkor a gonosz szellemeknek menniük kell. Menniük kell! Nem kell nekünk 
naphosszat parancsolgatni, hogy takarodj innen, takarodj innen! Egyszer kell kiadni határo-
zottan a parancsot, és hitben maradni, hogy az el is fog távozni. Több ilyen történet van Hagin 
szolgálatával kapcsolatban, hogy a gyógyulás utána jött meg.  

Egy régebbi Örömhírmondó újságunkban olvashattátok, hogy a Terike otthon vette észre a 
következő napokban, az evangelizációs alkalom után, hogy megszabadult azoktól a problé-
máktól. A hit itt is szerepet játszik a hatalom gyakorlásában. Tehát hitre mindenhol szüksé-
günk van. A hit szavára, ha azonnal nem szűnik meg a probléma, nem jön ki az a gonosz 
szellem, akkor ez ne zavarjon bennünket, mert ő hallotta, és neki Jézus nevére engedelmes-
kednie kell, és pont, itt van vége a mondatnak! Nekünk a hitünket az Igére kell alapoznuk, és 
nem a megtapasztalásra, hogy látszik rajta valami változás, vagy nem látszik, az nem jó. 
Nekünk az Igén kell megállni, hogy Jézus nevében a sötét erőknek el kell menni.  
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Ha nem történik semmi, akkor néhányan elbizonytalanodnak. Megkérdőjelezik a dolgok 
működését, amikor nincs azonnal változás, de sehol nincs megírva, hogy azonnal meg kell 
történnie. Vannak természetesen azonnali gyógyulások is, de vannak, amelyek később jönnek 
valóságba, vagy szakaszosan történik a gyógyulás, a szabadulás. Akik a láthatókra tekintenek, 
azok visszacsúsznak az érzékek területére, a természeti síkra. Az Ige meg azt mondja, hogy ne 
a láthatókra nézz, hanem Isten Igéjére! Nem egy esetben a keresztények a hitetlen beszédük-
kel saját magukat győzik le, amikor rosszul használják a szájukat. 

Amikor szentekkel utazunk, mindig szóba kerülnek történetek, amiből mindannyian 
tanulhatunk. Van a gyülekezetben olyan keresztény, aki a gyülekezetben nagyon jól érzi 
magát, de ahogy kimegy a buszmegállóba, onnantól kezdve már nem. Pedig otthon is lehetne 
tanítást hallgatni, Bibliát olvasni, könyvet olvasni, dicséretet hallgatni. És akkor, amikor 
felhívja a pásztorát, akkor már alig van hangja a telefonban, mint aki lent van a pincében. Ez 
nem a győzelem! Saját magát legyőzi.   

Egy anyukát figyelmeztetni kellett a pásztornak, mert a kislánya allergiás volt, és folyton 
ezt mondogatta, hogy allergiája van a kislányomnak, allergiája van a kislányomnak! Ne 
erősítsd ezt meg! Mondtam, hogy amikor jön a postás, meghozza a csomagot, aláírod, akkor 
az már a tied. Ha nem veszed át, nem írod alá, akkor nem a tied. Amikor azt mondják az 
emberek, hogy nekem ez van, ez a problémám, ez a tünetem, akkor átvették. Hogyan kell ezt 
helyesen értelmezni, és mondani? Hogy van rajtam egy hazug tünet, de az nem az enyém! 
Milyen különbség van a kettő között, hogy nekem van egy tüdőlötyögésem, egy májhápogá-
som, vagy van rajtam egy ilyen nevű hazug tünet. Az utóbbi azt jelenti, hogy nem az enyém, 
csak rajtam van. Ugyanis az emberek a helytelen szavaikkal hatalmat adnak az ellenségnek, 
az ördögnek, a betegségnek, hogy uralkodjon felettük. 

Bizonyára nincs kellő megértésük, azért teszik ezt, ezért kell növekedni az Igében, és jól 
figyelni a szánkra, hogy mit mondunk ki. Mert a szavunk is egy bizonyos fajta mag, és nem 
mindegy, hogy milyen magot vetünk a szánkkal. Nagyon sok esetben nem az ördög a ludas, 
hanem a szavak, a kimondott szavak. Egy keresztény valamilyen injekcióra járt, valami ízületi 
problémája volt, az alkalmon eltűnt a problémája, meggyógyult az Úr Jézus sebeiben. De 
másnap azt mondta, hogy még van a sorozatból egy injekció, akkor elmegyek, azt még be-
adatom, hogy ne menjen pocsékba az az egy injekció, és ezzel tönkre is vágta a gyógyulását. 
Tudjátok, hogy Wigglesworth szolgálatában 14 halott támadt fel. Ő egy angol származású 
szolgáló volt, akit az Úr világszerte használt, mert utazott hajóval más kontinensekre is, ezt a 
megvallását mondjuk el együtt: „Engem nem az vezet, amit látok, engem nem az vezet, amit 
érzek, kizárólag az irányít engem, amit hiszek! És az én hitem Isten Igéjén alapszik.” Ámen. 
Úgyhogy tarts ki! 

Kenneth Haginnek egyszer ellopták a ruhaszárítóról az egyetlen nadrágját. Mert ugye a 
anyagi növekedést is Isten fokozatosan adja, és a szolgálata elején a nadrágszíjat igencsak 
meg kellett húznia. A lényeg az, hogy volt egy munkásnadrágja, meg egy szolgálatos nadrág-
ja, és egyszerűen eltűnt a hét elején a szolgálatos nadrágja. Azt mondta, hogy ez nem lehet, 
mert nekem csütörtökre nadrágomnak kell lenni, mert nem állhatok ki munkásnadrágban a 
gyülekezet elé.  

Igazából az ilyen lopásokat egy rossz szellem idézi elő, és ő foglalkozott ezzel a rossz 
szellemmel. Gondoljatok vissza, hogy az alkalom elején mondtam, hogy ott vannak ezek a 
különböző rangú rossz szellemek, ővelük kell foglalkozni, nem az emberekkel, mert ők csak a 
gonosz szellem befolyása alatt vannak. Ez a rossz szellem kényszerítheti az embereket lopás-
ra, besurranásra, és egyebekre.  

Tehát ő a rossz szellemmel foglalkozott, és úgy imádkozott a hatalom imáját használva, 
hogy a tolvaj érezze olyan rosszul magát, olyan nyomorultul magát lelkiismeretileg, hogy azt 
a nadrágot hozza vissza neki. Mivel ezt ő hatalommal tette, tudta, hogy a nadrág vissza fog 
kerülni hozzá. Csütörtök délelőtt, mire hazaért, valahonnan ott volt a nadrág. Visszakapta, 
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mert visszakövetelte. Tehát parancsolt ezeknek a gonosz szellemeknek, aki lopásra kénysze-
ríti az embert, és megparancsolta, hogy hagyjon fel a működésével ott azon a területen, és 
visszakapta a nadrágot.  

Nekünk is fel kell kelnünk a sötétség erejével szemben, és megmondani, hogy mit nem 
tehetnek. A róka nem mehet be az udvarodba, nem viheti el a tömött libát. Elég sok kártevő 
van a világban, nem csak a kétlábúakra gondolok. Tehát úgymond hadkészültségben kell állni 
mindig. Nem szabad egy pillanatra sem lehunyni a szemünket. Szükséges, hogy nyitott 
szemmel figyeljük a dolgokat. Ha bármerre indulunk, előtte mindig imádkozzunk, hogy ezek 
az erők az utunkból eltűnjenek. A sötétség erejét korábban is megtörtük, megkötöttük, hogy 
befolyást ne gyakoroljanak. Az Úr Jézus azt szeretné nagyon-nagyon, hogy legyen rálátásotok 
arra, hogy először ezekkel a gonosz szellemekkel kell foglalkozni. A gonosz erőkkel. Mert ha 
enélkül indulunk útnak egy ügyet intézni, akkor falba ütközünk, visszapattanunk, vagy nem 
tudjuk elintézni az ügyünket, mert ellenállásba ütközünk ezek miatt. Halleluja!  

 
Gyógyulás van ízületekben, térd környékén, megint itt van a vese területén, a múlt héten is 

volt. Aztán csont területén. 
Gyöngyszemek: 
Hétfőn a pásztorért (értem) imádkozott a gyülekezet, hogy meg tudjam tartani az alkalmat. 

Hazug tünet volt, amikor elindultunk otthonról, még nem volt, de útközben elkezdett szemte-
lenkedni. Mondták is, hogy pásztor, nagyon sápadt vagy! Hazug tünet! – feleltem. Kimentem 
a folyosóra sétálni, és mondtam az ördögnek, hogy nem fogod megakadályozni, hogy ez az 
alkalom megvalósuljon. Ennek az alkalomnak létre kell jönni. A dicséret alatt az volt a szíve-
men, hogy kiterítsem a szőnyeget, és akkor azt mondtam, hogy gyülekezet, most én állok a 
szőnyeg szélére, és akkor ti imádkoztok értem. Néztek rám, de megtették. Egy hasi görcs, 
meg egy feszítő valami volt, de a fizikai hatása az olyan volt, hogy már kivert a víz, meg 
gyengeség, és már a hangom is csak akadozva jött ki. Ahogy a kézrátételes ima után 
fölkeltem, ez enyhült. Igaz, hogy leültem a radiátor mögé a székre, hogy a hátam megszárad-
jon, de teljesen épen keltem fel. 

A másik az, ha nem állunk meg azon a helyen, ahova az Úr éppen elhívott, vagyis meg-
futamodunk, hogy akkor most hazamegyek, inkább lefekszem, vagy hozzon valaki gyorsan 
nekem egy ágyat. Kitartónak kell lenni, mert a hit a kitartás által működik! Ez az egyik eleme 
a hitnek, a kitartás, hogy akkor is itt maradok, akkor is meg lesz ez az alkalom, és nem nekem 
kell megfutamodni, hanem a hazug tünetnek! Úgyhogy alkalom végére teljesen eltűnt, mert 
én abba árasztottam ki a hitemet, hogy a kézrátétel során a kenet beárad az én testembe. 
Felszámolja, és kivezeti a testemből ezeket a hazug tüneteket, ezeket a hazug dolgokat.  

Hálát adunk az Úrnak, hogy a kézrátétel mindenkor működik! Ne felejtsétek el! Tehát ha 
nincsenek ott a gyógyítások ajándékai, a kézrátétel mindig működik, mert a nagyobb lakik 
bennünk. A kenet pedig kiárad a szellemünkből a kézrátétel során. Ez egy fontos dolog, és ezt 
jó tudni. Tehát, ha a pásztor nem sorolta, hogy milyen gyógyítások ajándéka van jelen, a 
kézrátétel akkor is működik. A kézrátételnek a lényege az, hogy a kenet az imádkozóból 
átárad abba, akiért imádkozik, akire a kezét teszi. A kenet pedig egy mennyei „anyag”, egy 
mennyei infúzió. Ez a megfogalmazás talán kézzel foghatóbb. Egy valóságos anyag a kenet. 
Amikor saját magamért imádkozom, valahol a testemen, ráteszem a kezemet, mert valami 
hazugság van ott. Ugyanúgy hiszem, hogy a bensőmből a nagyobb, a Szent Szellem kenete 
árad oda, ahova éppen a kezemet teszem. Mert ha csak egyszerűen kimondom, akkor nem 
történik semmi, mert az csak egy hit nélküli közlés. Miközben mondom, akkor hiszem is, 
hogy ez a mennyei anyag oda is árad, és elvégzi a szabadító munkát. 

Urad vagyok, és gyógyítod! Azt hiszem, hogy Benny Hinn ez alatt gyógyult meg, ha jól 
emlékszem. Odament hozzá egy nő, és azt mondta, hogy álmomban azt kaptam az éjjel, hogy 
érted imádkozzak.  
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A múlt héten az áldás kulcsáról tanultunk. Pótlólag még, mivel a múlt heti alkalommal 
nem tettük, most felolvassuk a 41. zsoltárt. Én magam is használom az imáimban, a védelem 
imájában, hivatkozva a 41. zsoltár, a 91. zsoltár Igéire, és a tizedfizetők joga alapján vallom 
meg magunk felett a szent védelmet, és a szent oltalmat.  

Zsoltárok 41,1. 3. 
1. Boldog, aki a nyomorultra gondol; a veszedelem napján megmenti azt az Úr. 
Tehát aki a szegényre, a szűkölködőre gondol, és támogatja őt adománnyal, az azt jelenti, 

hogy ha bajba kerülünk, bajba kerülnénk, akkor az Úr ezen adományunk alapján ment ki 
bennünket a bajból. Mert a 2-es vers úgy folytatódik, hogy az Úr megőrzi azt, és élteti azt, és 
áldott lesz a földön. 

3. Az Úr megerősíti őt az ő betegágyán; bármilyen az ágya, minden betegségéből 
meggyógyítod őt. 

Ehhez az Igéhez a gyapotszedő asszony esetének a történetét hozta az Úr, akiről a múlt 
héten beszéltünk. Rendszeresen, hűségesen megtisztelte az Urat a jövedelmének tizedével, és 
azt a fogyatékos nagylányt oly módon megmentette, és kimentette, aki tíz évig járta az első 
osztályt, mégsem tudott írni, a végén egy teljesen normális ember lett belőle. Férjhez ment, és 
építési vállalkozó lett. Döbbenet, hogy Isten mit tud elvégezni! Ha mi megtiszteljük Őt, akkor 
Ő is meg fog tisztelni bennünket.  

A Lukács 6,38-hoz lapozzunk még el, mert beszéltünk a vetés és aratás törvényéről, és itt 
egy picikét megnézzük ezt a két oldalt, hogyan is működik. Nagy örömömre volt az, hogy a 
vasárnapi pesti alkalmon vezető pásztorunk is pont ezzel a kérdéssel foglalkozott, és ilyenkor 
mindig örülök, hogy jaj, Uram, őt is úgy vezetted, ahogy engem! Ez egy megerősítés a pásztor 
számára, hogy jól hallott az Úrtól. 

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

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

A vetés-aratásnak az első művelete, és az az Igében is első szó az „adjatok”, ez a vetés. Mi 
következik ezután? Az, hogy visszaáramlik hozzánk, de nem akármilyen mértékben, hanem jó 
mértékkel, megnyomottat, megrázottat, színig teltet kapunk. Mint amikor a zsákot jól meg-
tapossák. Alig lehet bekötni, úgy tele van. Ilyen túláradó bőséggel akar Isten válaszolni. Ezt 
hogyan teszi Isten? Úgy, hogy embereket használ. Mert mit mond az Ige, hogy kik adnak 
nekünk vissza? Az emberek a ti öletekbe. Tehát nem fentről kell várni, hogy pottyan a sült 
galamb, és a manna, hanem embereken keresztül. Egyszer hallottam a pesti tanításban, hogy 
aki nem fogad el valakitől valamit, amit felajánlanak neki, az nagy butaság, mert eleve meg-
fosztja magát az áldástól, és megfosztja az adakozót is a vetés lehetőségétől, ezáltal az 
aratástól. Egy biztos, hogy amilyen mértékkel mérünk, olyan mértékkel jön vissza hozzánk. 
Ez egy nagyon fontos Ige ezen a területben.  

Valahol, talán az Apostolok cselekedetei 20-ban van, hogy jobb adni, mint kapni. Tehát az 
embernek nagy örömöt okoz az adás. Gondoljunk csak a karácsonyi ajándékozásra, készülő-
désre. Persze milyen jó, ha ajándékot kapunk, de valahogy tényleg nagyobb öröm készülni, 
összecsomagolni, titokban tartani, nem eéárulni időnap előtt, és nagy lázban készülni, hogy 
mit adok én. Még az Ige is mondja, tehát biztosan így van.  

A keresztényeknek meg kell tanulniuk többek között a vetést ugyanúgy, mint a hatalom 
gyakorlását. A vallás egyiket sem tanította nekünk, és a világban levő embereknek sem. 
Miután megtanuljuk ezt, és megcselekedjük, az Úr megtiszteli a teljes pénz állományunkat. 
Ha megtiszteljük azzal a résszel, amit Ő mond, nemcsak azt a részt tiszteli meg Isten, hanem 
ez kiterjed az összes vagyonunkra, pénzállományunkra, az anyagi területünkre. Tehát át-
fogóan. Ugyanis ennek következtében Isten a mi anyagi területünket, vagyonunkat a világ 
babiloni rendszeréből átteszi Isten rendszerébe, ahol nem a világi törvények, hanem Isten 
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törvényei működnek, az Ő Szellemének a törvényei. Ez hoz egy nagy áldást, és áttörést a 
keresztények életében. Isten rendszerében az Ő alapelvei működnek, és nem a világ alapelvei. 
Ez volt egy kis kiegészítő a múltkorihoz. Tehát lássák meg az emberek, hogy az Evangélium 
különbözik a vallástól. Ha az itt olvasottak eltérnek az eddigi ismereteidtől, az azért van, mert 
eddig nem az Evangéliumot hallottad. 

A názáreti Jézus Krisztus nevében ezennel megtörjük mindannyiótok felett a szegénység 
szellemét, és szólunk a pénzhez, hogy a pénz nyissa ki a fülét, és hallja meg, hogy hozzánk 
jöjjön! Nagy hirtelen, akadálytalanul. A szent vér alatt, a szolgáló angyalok segítségével és a 
Szent Szellem ereje által. Hozzák be a túlcsorduló bőséget, a túlcsorduló ellátást, hogy legyen 
mag, amiből vetni lehet, és legyen mag a kenyérre, tehát az ellátásra, a Jézus nevében! Az 
imakönyvünkben van ima anyagi áldásért, ezt közösen elimádkozzuk. 

 
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 közösségben 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. 

 

 


