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Ságvár, 2013. 03. 18. 
 

A gyıztesként feltámadt Jézus nevében megparancsoljuk a sötétség erıinek, hogy levegyék 
a kezüket a szentekrıl! Megtiltjuk a szentek életében a betegséget, a hiányt, a gyengeséget, a 
fájdalmat, a Jézus nevében! Szólunk ezekhez a körülményekhez, hogy vessék magukat a ten-
gerbe, a Jézus Krisztus szent nevében! Mert Isten gyermekei ık, és Isten gyermekeinek jogai 
és kiváltságai vannak, a Jézus nevében.  

Hálát adunk Atyám, hogy felruháztattunk mennyei erıvel, és az Úr Jézus Krisztus szent 
nevét használhatjuk az ellenség minden gonosz munkájával, tervével szemben. Mert mind-
ezeket hatástalanítjuk, érvénytelenítjük és eltesszük az útból, a Jézus nevében.  

Köszönjük a Te jelenlétedet, a békességedet. Hálát adunk a növekedésért a gyülekezetek 
számát és létszámát tekintve, a Jézus Krisztus szent nevében. Minden dicsıséget Uram neked 
adunk. Hálát adunk Uram, hogy veled ülhetünk a hatalom királyi székén, és uralkodhatunk 
gyıztesként ebben az életben, a Jézus Krisztus szent nevében! Ámen. 

Köszöntsd a szomszédodat azzal, hogy gyıztes vagy Krisztusban! A támogató imáitok 
nem voltak hiábavalóak. Annak ellenére, hogy pénteken nem értünk el Pestre a pásztorkonfe-
renciára. Amikor az ember utána visszatekint a múltra, az elızményekre, sokkal jobban látja a 
dolgokat. Mindenki lemondta az utat, már az utasaink is.  

A feleségemmel ketten indultunk el, így a kedvesem kiérdemli a legbátrabb feleség 
kitüntetést. Mondtam: Uram, mi megtettük a részünket. Mindenesetre az imának megvan a 
hatása és az eredménye. Vissza lettünk fordítva az útzár miatt, s így megmenekültük attól, 
hogy a hófúvásban rekedjünk. 

Folytatjuk a múlt héten kezdett tanítás-sorozatot. Van egy adósságom, azzal kezdjük. A 
mai tanítás címe: Jézus hatalma. Az 1János 3,8-al kezdjük a tanítást. A Bıvített fordításból 
fogom felolvasni az Ige második felét. A mi Bibliánk azt mondja, hogy: azért jelent meg az 
Istennek Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa.  

1János 3,8 Bıvített fordítás  
Az Isten Fia azért jelent meg, azért lett láthatóvá, hogy megsemmisítse, azaz 

lerombolja, eltörölje, elpusztítsa az ördög munkáit, amit az ördög valaha is tett.  
Tehát itt világosabban látszik Jézus eljövetelének a célja. Egyértelmő, hogy Jézus azért 

jött, hogy a pusztítót megfékezze. A következı verseket fogjuk megtekinteni. 
János 10,30-31  
30. Én és az Atya egy vagyunk. 
31. Ismét köveket ragadának azért a zsidók, hogy megkövezzék İt. 
Jézus hatalma és az Atyával való egysége ebbıl az igeversbıl világosan kilátszik. Mert 

azt mondja, hogy az Atyával egyek vagyunk. Ha az Atyának van hatalma, akkor a Fiúnak is 
van hatalma.  

A vallásos emberek mit tettek? Követ ragadtak, meg akarták kövezni, azaz halállal 
akarták súlytani, mert ık Jézust közönséges embernek vélték. Nem ismerték fel, hogy 
közöttük van Isten Fia. Ha Jézus közönséges ember lett volna, akkor is ráillene a következı 
igevers – úgymint valamennyiünkre –, hogy mi isteneknek teremtettünk a földön.  

Zsoltár 82,1 
Isten [Elohim] áll az istenek gyülekezetében, ítél az istenek között.  
Tehát az egyik Isten az nagybetős, az a mennyei Atya, a kisbetős isten azok Isten 

gyermekei, azaz mi vagyunk, a Gyülekezet. Mert ha visszalapozunk a Biblia elsı lapjaira, 
világosan látjuk, hogy amikor Isten megteremtette az embert és behelyezte az Édenkertbe – a 
bölcsıbe –, akkor teljhatalmat adott a föld felett az emberiség számára. 
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Tehát minden halandó emberre illik az, hogy a föld istenének teremtetett. A héberben itt az 
Isten az Elohimot jelent. És ahol kis betővel van írva az isten, és ráadásul többes számban van, 
azért, mert az emberekbıl sok van. Az emberekrıl szól ez. Amikor kis betővel van írva, hogy 
istenek, az az emberre vonatkozik. A 6. versbıl kiviláglik, hogy mi vagyunk Isten családja.  

Zsoltár 82,6 
Én mondottam: istenek vagytok ti és a Felségesnek fiai ti mindnyájan. 
Isten fiai, Isten gyermekei vagyunk. Különösképpen, miután befogadtuk a szívünkbe az Úr 

Jézust. Mi emberek arra lettünk teremtve, hogy hatalommal uralkodjunk a földön. Ez a Biblia 
elsı lapjain olvasható.  

Az embernek újra el kell foglalni az ıt megilletı hatalmi helyet! Mert Ádám ugyan 
megkapta ezt a helyet, csak a felségárulása következtében kiesett arról a helyrıl, és nem tudta 
kézben tartani a földnek a dolgait.  

A sátán felborította a természet rendjét. Ezt láttuk a hétvégén is. A föld minden fundamen-
tuma inog. Tehát az embernek vissza kell állni a hatalmába. Azért vagyunk mi a kiképzı-
táborban, hogy megismerjük a Krisztusban kapott hatalmunkat, éljünk vele és alkalmazzuk.  

A VITATOTT HATALOM   
Jézusnak a törvényes hatalma egyrészt abból származott – amit a múlt héten tanultunk –, 

hogy İ testben megszületett. Továbbá a Szent Szellem felkente İt és ezáltal Isten ereje vele 
volt. És a kettı együtt adta meg azt a képességet, hogy a földön csodákat tudjon tenni.  

(Valami érdekes hátproblémára van kenet. Nem középen a gerinc, hanem a lapocka alatti 
részen. Kiárasztjuk ezt a kenetet szükségben levık felé.) 

Tehát az Úr Jézus rendelkezett azzal a hatalommal, hogy İ testben megszületett és a 
felkenetését követıen Isten erejével. A cél egyértelmő, hogy felszámolja az ördög munkáit. 
Démonok felismerték Jézust, a vallásos emberek nem.  

Lukács 4,33-34 
33. És a zsinagógában volt egy tisztátalan ördögi szellemtıl megszállt ember, aki 

fennhangon kiálta, 
34. Mondván: Ah, mi közünk hozzád názáreti Jézus? Jöttél, hogy elveszíts minket? 

Ismerlek téged, ki vagy: Az Istennek ama Szentje! Ámen. 
Tehát a démon felismerte és megkérdıjelezte Jézusnak a törvényes hatalmát. Amikor 

látták, hogy Jézus megsemmisíti az ördög munkáit, azaz a betegek meggyógyulnak, akkor a 
sátán birodalma megrendült, hogy az ı munkái tönkremennek.  

A démonok ugyanis tudták, hogy Istennek a földön nincs joga ténykedni. Nincs joga az 
ördög ellen munkálkodni, mert Istennek nincs fizikai teste. De ık azt gondolták, hogy Jézus 
Istenként jött a földre.  

A bukás után mi történt? Az ember kezébe adott hatalom tovább került a sátán kezébe. És 
ahogy írja a 2Korinthus 4,4, ı lett e világnak az ura. E világ istene. Jézust a démonok 
Istennek vélték, aki nem rendelkezik törvényes hatalommal a földön.  

Ezért küldte el az Atya az İ Fiát testben a földre, hogy rajta keresztül legyen törvényes 
hatalma. Ugye milyen megértések és világosságok jönnek elı? Jézus úgy született meg, hogy 
a rangját nem hozta magával. Nem hozta Isten erejét. İ emberként született meg.  

Ugyanolyan emberként, mint mi, vagy bárki más. Késıbb kapta meg az isteni erıt, amikor 
elment a Jordán folyóhoz, keresztelı Jánoshoz, és mint egy galamb, vagy inkább galamb 
képében a Szent Szellem rászállt. Ekkor kapta meg a felkenetését.  

Máté 8,28-29 
28. És amikor eljutott a túlsó partra, a Gadarénusok tartományába, két ördöngıs 

ment eléje, a sírboltokból kijövén, igen kegyetlenek, annyira, hogy senki sem mert elmenni 
azon az úton.  

29. És ímé, kiáltának mondván: Mi közünk teveled Jézus, Istennek Fia? Azért jöttél 
ide, hogy idı elıtt meggyötörj minket?  Hallelúja! 
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Itt is hasonló az eset, mint az elızı történetnél. Ennél az igeversnél látható, kiviláglik és 
itt véglegesen eldılt, hogy kinek van nagyobb hatalma. A démonok, akik az emberekben 
voltak, maguk elmondták, hogy Jézusnak nagyobb hatalma van. Ha nem is szó szerint, de a 
beszédükbıl ez világlik ki.  

És Jézusnak az egyetlen parancsolatára engedelmeskedtek, mert azt mondta, hogy menj ki 
belıle. És kimentek a disznónyájba. A démonok tudják, hogy eljön az ideje ı pusztulásuknak 
az. Mert ık azt mondták, hogy eljöttél idı elıtt? Van egy idı, amikor nekik végük lesz.  

BÉRLETI ID İ 
Bibliakutatók, tudósok igencsak elmerültek a Szentírásban és egy táblázatban össze is van 

ez foglalva, hogy melyik idıkorszak hány év. Valamelyiket pontosan meg lehet évszám 
szerint határozni, valamelyiket körülbelüli idıtartamban lehet megadni. Lényeg az, hogy 7000 
évben van meghatározva a föld létének az idıtartama.  

Most tartunk a 6000. év végén. Ez az idıszak, amiben vagyunk, ez a kegyelem korszaka. 
Ezt fogja követni a 7 éves távollétünk. Ez alatt ítélet fog szállni a földre, de nem a 
keresztényekre! Tehát várjuk az Úr Jézus második megjelenését, a szentek elragadtatását. 

A hét év után együtt jövünk vissza, és utána következik egy 1000 éves millenniumi 
idıszak, amikor a füstös képő meg lesz kötve. Láncokra lesz kötve, tehát nem csámboroghat 
szabadon, és nem pusztíthat.  

Ádám a bérleti jogot, amit kapott Istentıl a föld felett, ezt átadta az ellenségnek, ami egy 
6000 éves idıszak. A 6000 év végén le fog járni a sátánnak az ideje. Nem véletlenül mondták 
a démonok, hogy nem jött még el az idı.  

A 6000 év alatt Isten korlátozva van abban, hogy mit és hogyan tehet az ellenséggel 
szemben. Ezért küldte el az İ Fiát testben, hogy rajta keresztül tudjon hatalmat gyakorolni. 
Amikor az Úr Jézus felvitetett az Atya jobbjára, ezt a hatalmat akkor megkapta az Egyház, 
azaz az újjászületett hívık.  

Korábban azt a szót használtam, hogy a hatalmat átruházta a hívıkre. De most kaptam – 
hiszem, hogy az Úrtól – egy jobb szót: felhatalmazta. Kettı között van árnyalatnyi különbség. 
Mert ha átadok valamit másnak, átadom a tollamat neked, akkor az nálad van és nem nálam.  

De ha a pásztori hivatalnál fogva felhatalmazlak valamire (például a Tündit a könyvek 
összeírására), akkor a hatalom nálam is megvan még, mint pásztornál, és egy bizonyos 
korlátozott hatalom a felruházottnál.   

Más árnyalata van az átadásnak és más a felruházásnak. Úgy látom, értitek, mert 
bólogattok. Ez csak egy pontosítás. Ahogy növekszünk az Úrban, növekszik a világosságunk 
is, és a világosságnak megfelelıen kiigazítjuk magunkat. Ilyen egyszerő.  

Tegnapi tanításban arról volt szó, hogy a tizedet nem a Malakiás 3,10 szerint fizetjük, 
mert azt törvény. Hanem az Úr Jézusnak fizetjük, mint a Melkisédek rendje szerinti papnak. A 
kis újságunkban is volt arról szó, hogy hogyan történik a tizedfizetés az ószövetségben, és 
hogyan az újszövetségben. De most több világosságot kaptam ebbıl. 

Hirtelen végigfutott bennem a Malakiás 3,10-nek a hét áldása, ami szerepelt az egyik 
tanításunkban, és az egy kis cikk is volt a helyi újságunkban, hogy. Emlékeztek rá? Akkor ezt 
most a nagyobb világosság fényében kell tekinteni.  

Akkor ezt most el kell felejteni, hogy a tizedfizetésben van hét áldás? Nem, hanem most 
úgy pontosítom, hogy ha az ószövetségi idı alatt a tizedfizetıket ez a hét áldás megillette, 
akkor az újszövetségben, ami egy jobb szövetség, minimum annyi megilleti. Sıt, azon felül!  

Egy nagyobb világosságban sokkal jobban kikristályosodnak a dolgok. Nincs eltörölve 
tizedfizetés, csak átléptünk egy jobb szövetségbe, ami egy túlcsordultabb beteljesedést ad a 
számunkra. Visszatérünk a jegyzetekhez. 

Közeleg az a nap, amikor a sátán 1000 évre meg lesz kötve. Nem lesz neki szabad mozgása, 
semmilyen. Képzeljétek el, az emberek 1000 évig csak a szeretetet ismerik. Nincs győlölet, 
bosszú, nincs átverés, csak szeretet létezik. El se tudjuk képzelni. Ez fantasztikus dolog.  
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A 2Péter 3,8 azt írja, hogy az Úrnál az egy nap az 1000 esztendı. Egy párhuzamot 
tekintsünk, a hét napos teremtés és a 7000 éves bibliai kor között. Az ember hányadik napon 
lett teremtve? A hatodik napon.  

A párhuzam ebbıl az, hogy a hatodik évezredben – azaz ebben az idıkorszakban, amiben 
mi vagyunk, pontosabban, aminek a végén járunk már –, olyanná leszünk, amilyenné Isten 
teremtett bennünket. Krisztus Teste elfoglalja a hatalmi helyét, hogy uralkodjon a 
körülmények fölött.  

A hetedik napon mi történt? Isten megpihent. Mi lesz a hetedik évezredben? Abban az 
1000 éves millenniumi idıkorszakban? Ezt a Zsidó 4,3 vers elsı felében tekintjük meg, lesz 
egy nyugodalom. Az emberiség bevonul a nyugodalomba.  

Zsidó 4,3 
3. Mert mi, hívık, bemegyünk a nyugodalomba, miképpen megmondotta… 
Tehát a hetedik évezred párhuzama, a teremtésnek a hetedik napja, mikor Isten megpihent.  
Zsidó 4,4 
4. Mert így szólt valahol a hetedik napról: És megnyugovék az Isten a hetedik napon 

minden İ cselekedetétıl.  
Amint említettem, az 1000 éves millenniumi idıkorszakban kizárólag szeretet lesz a 

földön. Tehát ahol szeretet van, mégpedig az isteni fajta szeretet, akkor az békességgel és 
nyugalommal jár. Senki nem akar a másiktól elorozni semmit sem. Fantasztikus!  

A SZİLİ BÉRBEADÁSA 
A szılı jelenti a kertet, jelentheti átvitt értelembe a te otthonodat, családodat. A szılıskert 

gyakorlatilag egy termıhely. Jézus sok esetben, példázatokban szólt. Mégpedig a földnek a 
bérbeadásáról szól.  

Márk12,1-9 
1. És kezde nékik példázatokban beszélni: Egy ember szılıt ültetett, és körülvette 

gyepővel, sajtót ásott, tornyot épített, és kiadta azt munkásoknak, és elutazott. 
2. És a maga idejében szolgát küldött a munkásokhoz, hogy kapjon a munkásoktól a 

szılı gyümölcsébıl.  
3. Azok pedig megfogván azt, megverték, és üresen küldték vissza. 
4. És ismét külde hozzájuk egy másik szolgát; azt pedig kıvel dobálván meg, fejét 

betörék, és gyalázattal illetve, visszaküldték.  
5. És ismét másikat külde; ezt pedig megölték: és sok másokat; némelyeket 

megvervén, némelyeket pedig megölvén. 
6. Minthogy pedig még egy egyetlen szerelmes fia is volt, utoljára azt is elküldte 

hozzájuk, ezt mondván: A fiamat meg fogják becsülni.  
7. Azok a munkások azonban ezt mondták maguk között: Ez az örökös; jertek, öljük 

meg ıt, és a miénk lesz az örökség. 
8. És megfogván ıt, megölték, és a szılın kívül vetették. 
9. Mit cselekszik hát a szılınek ura? Eljön és elveszti a munkásokat, és a szılıt 

másoknak adja. Ámen. 
Nem az Úr Jézusra vonatkozik ez a történet? Hogy Isten elküldte az İ Fiát, akit nem 

becsültek meg, hanem megöltek? Egyértelmően rá vonatkozik, ugye?  
Isten a földet Ádámnak (embernek) teremtette és teljhatalmú úrrá tette a föld felett. A 

munkások azok nem más, mint a sátán befolyása alatt levı emberek. Az örökség reményében mit 
tettek ezek a gonosz emberek? Azt mondták, hogy öljük meg a Fiút és miénk lesz az örökség.  

Az örökség miatt örvendezett a sátán is, mikor Jézus kétszeres halált halt. A kétszeres 
halált azt úgy kell érteni, hogy fizikailag és szellemileg is meghalt. Az ellenség az egész 
földet a magáénak akarta. De hála az Úrnak, Istennek más tervei voltak.  

A démonok nem tudták, hogyan teszi Isten törvényessé Jézusnak a belépését a földre. Mi már 
tudjuk, ez volt a megszületés. A testet öltés jogot adott arra Jézusnak, hogy az ördög munkáit 
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lerontsa. Ez a mai tanítás is a múltkorira épül, mert abban foglalkoztunk részletesebben, hogy a 
testnek milyen hatalma van. A megszületett embernek milyen hatalma van a földön. 

ISTEN TEMPLOMA  
Házassági tanításban hangzik el az, hogy egy feleség teste csak harmadsorban a sajátja. 

Elsısorban az Úré, másodsorban a férjé és csak harmadsorban a sajátja. Nézzük meg az Igét: 
1Korinthus 6,19 
Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Szellem temploma, 

amelyet Istentıl nyertetek; és nem a magatokéi vagytok? Ámen. 
Jézus még a földi élete során azt mondta, hogy lerombolom a templomot és három nap 

alatt fölépítem azt. Ugye ezen is megbotránkoztak a vallásos emberek. İk a fizikai síkon 
gondolkodtak: hogyan létezik az, hogy három nap alatt egy templomot fölemel.  

Úgy, hogy İ volt az elsıszülött, és mikor föltámadt, onnantól kezdve újjá lehet születni, 
és be lehet fogadni a Szent Szellemet. És így az ember fizikai teste a Szent Szellemnek a 
templomává válik. Addig a Szent Szellem a kárpit mögött volt elzárva a szentek szentjébe.  

Ez a templomokban még ma is látszik, mert vagy kerítés van, vagy már kivették a kerítést, 
de azért valamelyest látszik, hogy ott egy elkülönített rész volt. Amikor Jézus meghalt a 
kereszten, akkor a templom kárpitja kettéhasadt, a Szent Szellem kiáradt, és többet nem akar 
visszamenni oda.  

Így váltunk mi a Szent Szellem templomává. Az újjászületett és a Szent Szellemmel 
betöltekezett keresztények teste a Szent Szellemnek a temploma itt a földön. És ezért győlöli 
az ördög a mi testünket, és azért akarja elpusztítani, hogy ne legyen annyi „templom”.  

Még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy beívódjon a szívetekbe, hogy a fizikai testünk 
által van törvényes hatalmunk a földön. Fizikai testünk biztosítja a törvényes hatalmat a 
földön, hogy megszülettünk asszonytól.  

Ezért kellett Jézusnak is emberi testet ölteni. Pedig İ a kezdetek óta létezik, de nem 
fizikai testben, s az Ige néven ismert. De 2000 évvel ezelıtt Isten elküldte az İ Fiát, hogy 
felruházza hatalommal, és az embert visszaállítsa az eredeti pozíciójába. 

Mivel az ördögnek nincs fizikai teste, ezért nincs is törvényes hatalma és joga a földön. 
Törvénytelenül tesz dolgokat.  

Különbség van a felruházott hatalom és a képesség között. Szeretné a pásztor jól belétek 
sulykolni, hogy a földön megszületett embernek van hatalma. Ezért ismételjük még egyszer, 
hogy a megszületés által van hatalmunk és a Szent Szellem kenetén keresztül kaptuk meg a 
képességet, az Isteni erıt.  

És Isten a hívıkön keresztül szeretné a képességét és az erejét használni, hogy megfékezze 
az ellenséget, leállítsa a ténykedését, megsemmisítse a gonosz munkáit és terveit. Nem 
véletlenül mondja ezt a Jakab 4,7, hogy te állj ellen az ördögnek.  

Az 1Péter 5,9 Igének az alanya is a te, neked kell ellenállni. Neked kell a hatalmadat 
használni, mert te vagy felruházva ezzel a hatalommal, és te vagy itt testben. Az Úr Jézus 
most nincs itt a földön. Nem a földön trónol.  

Jakab 4,7 
Vessétek hát alá magatokat az Istennek; álljatok ellen az ördögnek, és elfut tıletek. 
1Péter 5,9 
Akinek álljatok ellen, erısek lévén a hitben, tudva, hogy a világban lévı atyafiságo-

tokon ugyanazok a szenvedések telnek be.  
Az alany a te, hogy te állj ellen. Neked kell kitenned a stoptáblát és a behajtani tilos 

táblát. A démonok megkérdıjelezték Jézusnak a hatalmát. Azért, mert ık úgy vélték, hogy 
Jézus Istenként jött.  

Jézusnak a képessége és a hatalma a születés és a felkenetés által van meg. Ha elolvassuk a 
János 14,12-ıt, akkor fogjuk látni, hogy nekünk is ugyanez a hatalmunk van meg. Maga Jézus 
mondta, hogy ugyanazokat fogjuk tenni, mint İ. Sıt, még nagyobbakat is azoknál – így írja.  
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Hogyan lehetséges ez? Úgy, hogy mi is asszonytól megszülettünk, a földön vagyunk, és 
felruháztattunk mennyei erıvel. A Szent Szellem kenetével bírunk, és nem mi cselekedjük 
meg a dolgokat. Mi rendeleteket hozunk, parancsolatokat hozunk és az Ige mögött álló 
mennyei erıforrások végzik el a munkát.  

János 14,12 
Bizony, bizony mondom néktek: Aki hisz énbennem, az is cselekszi majd azokat a 

cselekedeteket, amelyeket én cselekszem; és nagyobbakat is cselekszik azoknál; mert én 
az én Atyámhoz megyek. Ámen. 

Sokan ezt nem merik elhinni, mert azt mondják, hogy Jézus az Isten Fia volt. Ez igaz. İ 
volt az apa. De a Fia nem Istenként jött a földre. Nem úgy jött, mint sok fiatal teszi, amikor a 
társaságban meg a discoban azzal kérkednek, hogy az én apukám ez, meg az. Ilyen rangban és 
olyan hatalmas pozícióban van.  

Jézus ezt soha nem mondta. Soha nem hivatkozott arra, hogy majd szólok „apukámnak”, 
és jól megruház. İ emberként született meg, ezt nagyon szeretném kihangsúlyozni. Az erıt a 
felkenetésbıl kapta.  

Ha az Úr Jézusnak szüksége volt a felkenetésre, akkor nekünk miért ne lenne szükségünk 
rá ugyanúgy. Meg is kaptuk, mert befogadtuk az Úr Jézust, és utána megkeresztelkedtünk a 
Szent Szellemmel.  

János 5,26-27 
26. Mert amiként az Atyának élete van önmagában, akként adta a Fiúnak is, hogy 

élete legyen önmagában: 
27. És hatalmat adott néki az ítélettételre is, mivelhogy embernek fia. Ámen. 
Hatalmat adott az Atya a Fiúnak. Ezt hiszem, ez egyértelmő. A Fiú pedig továbbadta azt a 

gyülekezeti Testnek. A hatalom szó jelentését szeretném világosabban elmondani. A hatalom 
szó értelme a következı: törvényes engedély a hatalom gyakorlására, illetve ítélettétel; vagy 
igazságtevı képesség, valami gonosz ellen, vagy jó mellett. Ezt jelenti a hatalom.  

A MEGZAVART ELLENSÉG  
Az ördög nem értette a betlehemi nagy felhajtást, amikor Jézus megszületett. Hogy mi az, 

hogy angyalok cikáznak az égen. Hirdetik, hogy milyen nagy örömhír történt, megszületett a 
Messiás. Azt gondolta az ördög, hogy nagy dolog, majd elbánok vele. De tévedett!  

Isten önmagának egy olyan Fiút szült a földre – mert ugye İ volt az apa –, aki rang nélkül 
jött el és késıbb kapta meg a szolgálatához az erıt, a képességet a felkenetése által. A felkent 
Jézussal szemben a sátánnak nincs esélye, és a szövetség népével szemben sincs esélye! 
Nekünk kell álljt  parancsolni, nekünk kell az ajtót rácsapni.  

Márk 11,27-28 
27. És ismét Jeruzsálembe mentek. Mikor pedig İ a templomban körüljára, hozzá 

mentek a fıpapok és az írástudók és a vének. 
28. És mondának néki: Micsoda hatalommal cselekszed ezeket? És ki adta néked a 

hatalmat, hogy ezeket cselekedd? Ámen. 
Tehát nemcsak a démonok kérdıjelezték meg Jézusnak a ténykedését, hanem a vallási 

vezetık is kérdıre vonták. A kérdést a démonok sugallták. Az ı szájukon keresztül hangzott 
el a kérdés, hogy micsoda hatalommal, és ki adta azt a hatalmat? Az ördög tudni akarta a 
választ, mert nem volt képben.  

Otthon olvashatjátok tovább, mert nagyon érdekes lesz a történet. Jézus kérdéssel 
válaszolt vissza: hogyha megmondjátok, hogy keresztelı János Istentıl van vagy embertıl, 
akkor majd én is megmondom, hogy ki vagyok.  

Végül is Jézusnak a válasza elmaradt, de én elmondom, hogy mit mondott volna. Jézus 
válasza a következıképpen hangzott volna. A hatalom a földön való megszületésem által van, 
az erıt és a képességet pedig Isten adta a Szent Szellem felkenetése által. Ámen. 
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Hálát adunk a Szent Szellem bekapcsolta az ajándékokat: fogban, lábszárban, térdben, 
szemben, alkarban, sérvre és a hátra, a lapocka alatti részen vagy gyógyulás. Kiárasztjuk ezt a 
kenetet minden érintett felé, hogy áradjon a kenet, behatoljon a testbe, és vezesse ki a hamis 
tüneteket, a Jézus Krisztus szent nevében. Kezünket is rátok tesszük, és imádkozunk értetek.  

Élj gyıztes életet, amire elhívattál, mert felruháztattál a mennyei erıvel, a Jézus nevében! 
Áraszd ki a kenetet Jézus nevében! Köszönjük Úr Jézus a kereszten bevégzett munkát. 
Köszönjük Uram, a megtört testedet, ami által birtokolhatjuk a szent egészséget, a Jézus 
Krisztus szent nevében. Ámen.  

A konferenciák anyagából: Aki nem jár gyülekezetbe, az lemarad és az élete értéktelenné 
válik. Aki nem tekinti az Igét, az Igének a jelentıségét, fontosságát, magát azt, hogy az Ige az 
élet, továbbá nem tekinti az Urat, annak a szíve megkeményedik és hajlamos arra, hogy 
elmaradozzon. Vissza lehet térni a gyülekezetbe, ehhez el kell kezdeni az Igét olvasni.  

Ha az Isten által elrendelt helyen kívül élünk, akkor az élet elfecsérelt lesz, mert nem 
vagyunk benne Isten tervében. Nem vagyunk benne az İ akaratába. Ha valakinek 
megkeményedik a szíve, és elhagyja a helyét, akkor gyakorlatilag az ı élete az ördög 
játszóeszközévé válik, mert nem tud hatalmat gyakorolni kellı mértékben.  

Isten akarata az, hogy mi felnövekedjünk. És ha felnövekedtünk, akkor gyakorlatilag egy 
komoly fenyegetéssé válunk az ördög számára. Ezért is próbálja meg a szenteket kigyomlálni 
a gyülekezetbıl, hogy ne tudjanak felnövekedni. Aki hagyja magát, az rosszul jár.  

Mit gondoltok, mi érdekli leginkább az Urat az életünkkel kapcsolatban? Istent a hitünk 
érdekli leginkább. És ahhoz, hogy növekedjünk, idıt kell tölteni vele. Több címünk, több 
rangunk is van, neveztetünk Isten fiának, királyoknak és papoknak (meg királykisasszonyok-
nak), és egy király pedig uralja a helyzetet.  

Egy király pedig képes uralni a helyzetet. Akik ilyen címet viselnek, azok már most is 
sikeresek. Nem majd, ha a mennyben leszünk, hanem már itt a földön is. A Szent Szellem a 
fınök, Krisztus elméje a miénk, a bölcsesség a rendelkezésünkre áll, tehát minden mennyei 
képességgel fel vagyunk ruházva. Nekünk csak alkalmazni kell megtanulni.  

Az ördög nagyon győlöli az egyesített imát, mert ott neki futásnak kell eredni. Azt mondta 
elöljárónk, hogy ahol lefékezték a hétvégi idıjárási körülményeket, ott nem volt hófúvás. 
Hozta példának azt, hogy Ausztráliát is megközelítette korábban két pusztító ciklon. 
Keményen imádkoztak, és a partról visszafordult a tenger felé, s elment. Mindenesetre 
rendelkezünk azzal a hatalommal, hogy az idıjárási körülményeket tudjuk kordában tartani.  

Mert van Istennek terve az életünkön, de az ördögnek is van terve. Hogy mi hogyan állunk 
meg a hatalmunkban, ezen múlik, hogy mi lesz a végeredmény. Jézus is szólt a szélhez a 
tengeren, hogy csendesedjen le.  

Az Úr szeretné, hogyha az İ gyermekei elkülönülnének a világtól, azaz megszentelt életet 
élnének. Ugyanis a Krisztus Testérıl hallottunk, de olyan is van, hogy az ördög teste. Akik 
nincsenek újjászületve, azok az ördög testéhez tartoznak.  

Ne hagyd el a helyedet, mert az Úr a helyeden adott egy pásztort, ott van a Szent Szellem 
és munkálkodik, ott az erı, ott a világosság és kijelentések tömege jön az utolsó idıben. 
Olyan kijelentést is vehet valaki az alkalom során, ami el sem hangzik. Az Úr a hívık 
szívéhez szól a tanításon keresztül.  

A kegyelem üzenete pedig egyenesen szabaddá tesz. Akik egy keverék egyveleget 
hallgatnak, azok szellemileg zavartak. Ugyanis lehet hallgatni egyik helyen egy kegyelemrıl 
szóló tanítást, egy másik helyen a törvény szerinti tanítást. És ha valaki ebben a két cipıben 
jár, akkor annak a vége egy zavartság lesz, hogy akkor melyik is az igazi?  

Vasárnapi összefoglaló: Folytatódott a vasárnapi tanítás a „Ne okold a másikat” címmel, 
de magadat sem. Ahol gyengék vagyunk, azokon a területeken a kegyelem bıvölködı 
mértékben folyik, hogy fölemeljen, kiigazítson, helyreállítson, sínre tegyen.  
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Nagyon fontos, hogy a helyes hit, a helyes gondolkodás és a helyes beszéd uraljon 
bennünket, mert egyrészt megtartjuk magunkat az által. Másrészt, ha már magunkat 
kiigazítottuk, akkor meg tudjuk tartani a környezetünket is.  

Ez egy cél Isten szemében. Elsıként magunkat kell, úgymond rendbe tenni, helyre tenni, 
mert innentıl kezdve épülnek ki az egészséges kapcsolatok. Három lépésben lehetséges ez: 

1. A változás az igazság megismerése által jön.  
2. Mi teljesek vagyunk Krisztusban. Ha megértjük, hogy kik vagyunk Krisztusban, akkor 

ez mindent meg fog oldani, minden problémát.  
3. Jó kapcsolatokhoz ki kell kerülni a megfelelési kényszerbıl. Sok ember megfelelési 

kényszerben van. Már a gyerekek is az iskolában, hogy hogyan tudok tetszeni a másiknak, 
hogyan tud elfogadni a másik, hogyan öltözzek, milyen frizurám legyen. Talán már az 
óvodában kezdıdik ez.  

Nekünk az Úr Jézusnak kell megfelelnünk. Amikor valaki egy alkalomra nyitott szívvel ül 
be, ott van a világosság, ott van a kenet és olyan kijelentéseket is kaphat, ami szavakban el 
sem hangzott. Ilyenkor az Úr szíve szól a hallgató szívéhez. 

Az alkalom úgy határozható meg, hogy egy nyitott ablak a mennyre. Mert Isten tud „szólni” 
ilyen közegben. A kijelentésnek a fénye megértést ad különbözı dolgokról, az Igébıl. Én azt 
hiszem, hogy ezt már mindannyian megtapasztaltátok valamilyen módon, hogy valamivel 
többet tudtok, amikor hazamentek, mint amikor jöttetek. Valamire az Úr rávilágított.  

Van a Logosz Ige, azaz általános Ige a Bibliában és van a Rhema Ige, ami csak neked szól. 
Elhangozhat olyan Rhema Ige, hogy a gyülekezetben az csak egyetlen egy személynek fog szólni. 
A másik Ige meg a másiknak. Nem biztos, hogy egy hívınek az egész tanítás szól, hanem csak 
egy része, a másik része meg a másiknak. De mindenki kap valamit. Mindenki épül belıle.  

Creflo Dollar szolgálót hozta elı az elöljárónk, aki most arról tanít, hogy saját maga 
hogyan került hitetlenségbe. Korábban rákból gyógyult meg egy hét alatt, errıl már 
hallottátok az információt.  

Amikor az orvos megállapította a daganatot a testében, akkor ı azt mondta, hogy kérek egy 
hetet. Hazament, minden szolgálatát lemondta, belebújt a Bibliába, az Igébe, és egy hét múlva, 
mikor visszament, nem volt semmi nyoma a daganatnak. Mert úgy felépítette magát az Igével, 
hogy olyan kép volt elıtte, ami az Igét erısebben vetítette elé, mint a tényt. Mint a láthatót.  

Aztán jött egy másik probléma, torokmőtétre került sor. De Creflo maga is elmondja azt: 
megengedte, hogy a világi hatások befonódjanak a szívébe. És a kialakult hitetlenség rövidre 
zárta a hitét.  

Nagyon szeretem azt a párhuzamot, mikor mi is szólunk valamirıl, és utána ugyanezt 
hallom vissza Pestrıl is. Mint például nem olyan túl régen volt itt tanítás az imaválaszról. 
Ennek magyarázata az, hogy a Szent Szellem ott is hasonlóképpen mőködik, mert egy 
Szellemmel itattattunk át.  

A hit elegendı, csak nem lenne szabad megengedni, hogy a hitetlenség, az aggódás, a 
kételkedés lerontsa a hitet. Minden problémát az Úrra kell vetni. Nagyon fontos látni a 
választ a szemeink elıtt és azt megragadni.  

Bizonyság: A laptopom harmadszor van már javítás alatt. Háromszor dobta be a 
törülközıt. És mikor legutóbb leültem az Úrral, az fogalmazódott meg a szívemben, hogy 
nagyobb bizodalmam lenne egy másik készülékben.  

Kértem, hogy Uram, érintsd meg a szervizelı szívét, hogy adjon helyette egy másikat. Ez 
egy használt gép volt egyébként, nem újonnan vettem. Amikor átadtam neki, beszélgetünk. 
Nagyon nyíltszívő srác egyébként.  

Elkezdtem mondani, hogy hát nekem bizony egy megbízható gépre lenne szükségem... 
Képzeljétek el, mivel állít elı? Gondolkodtam azon, hogy egy másik gépet adok helyette! De 
azt mondja, hogy megvárjuk, hogy ezt most megjavítsák, lássuk, mi a baja.  
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És tegnap írt egy e-mailt, hogy meg van javítva a gép, de ahogy megbeszéltük, a héten 
elıkerít egy másik, megbízható gépet. Mert én már elıtte megragadtam azt, amiért 
imádkoztam, amit kívánok.  

Az a vágyam, hogy egy megbízható gépem legyen. És ı nem tiltakozik, pedig a garancia 
régen lejárt. Ez az Úr kegyelme. Tehát nekem nagyon sokat segített az a tanítás, hogy hogyan 
nyerünk választ az imánk. 

Az egyik pont, hogy a mi drága mennyei Atyánk azt akarja, hogy örömünk legyen, ezért a 
kéréseinket teljesíti. Közben, ahogy mi örvendezünk, İ is velünk örül a mi örömünknek. 

A másik pedig, amikor Jézus nevében imádkozunk, vagy kérünk valamit, akkor az Úr 
Jézus közbenjár az ügyünkben. És igazából az Atya nem is ránk tekint, hanem a Fia 
könyörgésére. Eddig Jézusnak minden imáját megválaszolta. Ez engem feldobott. Nagyobb 
bizalommal és nagyobb bátorsággal vagyok a cél magvalósulása érdekében.  

(A sarokban és a csuklóba jelent meg a gyógyító kenet. Hallelúja.) 
Téged dicsérünk, és Téged magasztalunk Uram, a Jézus nevében! Köszönjük Uram a 

gyülekezet felett a Te megtartó és helyreállító kegyelmedet. A szent vérrel befedezzük ıket. 
Minden dicsıséget Neked adunk Uram.  

Beszólítjuk Uram az elveszetteket, az elkóboroltakat, a szellemi csecsemıket, a Jézus 
nevében. Nyitott szívet, halló fület, látó szemet rendelünk. Szellemi éhséget és szomjúságot 
árasztunk ki, hogy ne tudjanak ellenállni a Te hívó szavadnak, a Szent Szellemed vonzásának.  

Bejöjjenek a Te jelenlétedbe, a Te királyságodba, ott maradjanak és növekedjenek, a Te 
dicsıségedre Atyám. Növekedést, gyarapodást szólunk a szentek felett az Atya dicsıségére, 
Úr Jézus Krisztus szent nevében. Ámen. 

Nem az a fontos Jézus szemében, hogy melyik felekezethez tartozunk, hanem melyik 
családnak vagyunk a tagja. A világosság vagy a sötétség családjába tartoznak-e az emberek? 
Ez a legfıbb kérdés. Jézus él, számunkra ez a legnagyobb dolog. Dicsıség Istennek.  

 
A függıleges vonallal jelzett igeversek más fordításokból származnak. 
 


