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JÉZUS NEVE 
Bor Ferenc 

Ságvár, 2013. 04. 15. 
 

Köszönjük Atyám a Te jelenlétedet. Hálát adunk Úr Jézus, hogy Te itt vagy közöttünk és 
cselekszel a hittel megvallott Ige alapján. Köszönjük a menny erıforrásait, hogy a rendel-
kezésünkre állnak. És mi a hatalmi helyünkön, a gyıztesként feltámadt Jézus nevében, ördög 
ellenállunk neked és a talpunk alatt tartunk, mint örökre hatástalanított és örökre ártalmat-
lanított ellenséget, a Jézus nevében!  

Mi abban a gyızelembe járunk, amit Krisztus megszerzett a számunkra. Mert hatalmat 
kaptunk, hogy kígyókon, és skorpiókon tapodjunk, az ellenségnek minden erején, a sötétség 
minden erején és semmi nem árthat nékünk. Köszönjük Úr Jézus, hogy nekünk adtad a 
gyıztes és felmagasztaltatott nevedet. Ezt a nevet mi úgy használjuk, mint egy aláírt csekket.  

Köszönjük neked Uram a tanításokat, köszönjük a kijelentéseket, köszönjük Uram a böl-
csesség szellemét és neked adunk Uram minden dicsıséget mennyen és földön. Hálát adunk a 
növekedésért. Minden gonosz szájat, minden hazug szájat bezárunk a Jézus nevében.  

Megvalljuk, hogy egyetlen ellenünk készült fegyver sem lesz jószerencsés, és minden 
gonosz nyelvet az Úr kárhoztat. Köszönjük Uram a hatalmi helyünket, amit nekünk adtál, és 
igyekszünk betölteni a mi elhívásunkat, hogy hőséges katonaként használhass bennünket, a 
Jézus Krisztus szent nevében. Ámen.  

Köszöntsd a szomszédodat, és említsd meg neki, hogy Jézus neve a tiéd! Megjelent az 
Örömhíradó újság, találtok benne ismerısöket. 

Nagyon sok kijelentés érkezik Krisztus Testéhez az utolsó idıkben, szinte fel sem lehet 
dolgozni mindet, annyi irányból jön. Ha nem akarunk lemaradni, akkor azt tudom mondani, 
hogy ugyan a bibliaolvasás fontos, hasznos, építı, de úgy néz ki, hogy önmagában nem elég.  

Szükséges még a tanításokat is hallgatni. Hozzáférhetı a helyi tanítás, továbbá a budapesti 
központi tanítás is. Könnyebben elveszed a kijelentést a tanításokból, mint amikor te csak 
Bibliát olvasol otthon.  

Minden kereszténynek illik, hogy legyen Bibliája, de most kiegészítem azzal, hogy 
szükséges, fontos, építı, hogy legyen olyan eszköze, amivel tud hallgatni vagy nézni 
tanításokat. Mert hirtelen annyi tanítás jön, hogy egy rohamos növekedés és fejlıdés elıtt 
állunk, és ezt csak így lehet biztosítani.  

Az elızı 5 tanítás a Húsvét köré csoportosult. Ajánlom ezt szíves figyelmetekbe, mert 
igazából nekem is segített az abból vett kijelentés: az átok a megváltottakat nem érintheti, 
mert Jézus a bőnt elhordozta a pokolba.  

A bőn és a betegség ugyanarról a tırıl fakad. Az ítélet következménye az átok, és nem a 
megváltottakat érinti, hanem a poklot. Örvendj ezen! Én is növekszem veletek együtt. 
Elkezdünk egy újabb sorozatot. A mai tanítás címe: Jézus neve 1. 

Bármilyen témát kezdünk vizsgálni, érdemes körülnézni, mert másoknak is van kijelen-
tése az adott dologról. Ugyanezt tette Hagin, mert ı is elıvette Kenyonnak a tanításait, a 
könyveit. Sıt ajánlották neki, mert ı nem is hallott Kenyon szolgálatáról.  

Kenneth Hagin azt mondja, hogy Kenyon könyve, ami nálunk is kapható „Jézus csodála-
tos neve” címmel egy kijelentésbıl származó ismerethalmaz. Megint ott vagyunk, hogy egy 
halom kijelentés áll rendelkezésünkre ebben, amit magunkhoz vehetünk.  

Ha úgy érzed nem vagy elég éhes, akkor imádkozz azért, hogy szellemi éhséget és 
szomjúságot árassz ki magad fölött. De ha úgy veszed észre, hogy a padtársad nem elég éhes 
szellemi vonatkozásban, akkor ıérte is imádkozhatsz. Vagy akár egész Krisztus Testéért.  

Hagin nemcsak Kenyon könyvét vette elı, hanem több esetben hivatkozik Bosworth 
szolgálatára. Azt mondták a Hagin tanítványok, hogy te is éppen úgy prédikálod a hitet és a 
gyógyulást, mint Kenyon. Pedig akkor még nem is ismerte a szolgálótársát.  
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Kenyon 1948-ban költözött haza az Úrhoz. Hagin még ismerhette, mi már nem. Mi csak a 
tanításait és a könyveit tanulmányozhatjuk. 

Azért lehetséges az, hogy mindketten egyformán tanították a hitet és a gyógyulást, mert az 
alap mindkettıjük esetében Isten Igéje volt. Ha az alap Isten Igéje, akkor ugyanaz az igazság 
jön elı mindegyik szolgálatban.  

Kenyon egyik alkalmán, amikor tanított, egy ügyvéd ült a hallgatóság között, és egy 
kérdést tett fel: Jézus ügyvédi meghatalmazást adott Krisztus Testének? Erre Kenyon azt 
válaszolta, hogy én nem vagyok ügyvéd, én nem értek a joghoz, te vagy az ügyvéd, válaszold 
meg te ezt a kérdést.  

Azt mondta az ügyvéd, hogy igen, jogi szemszögbıl nézve Jézus ügyvédi meghatalmazást 
adott a gyülekezeti Testnek, azaz az újjászületett hívık seregének. Nem tudom, hogy 
mennyire találkoztatok már ügyvédi meghatalmazással, de ha valakinek van egy ilyen papírja, 
akkor az bizonyos dolgokat megtehet. Ez a lényege a meghatalmazásnak. 

Jézus törvényesen feljogosította az újjászületett hívıket, az İ nevének használatára. Mitıl 
függ, egy meghatalmazásnak az értéke? Attól függ egy meghatalmazásnak az értéke, hogy 
milyen fedezet áll mögötte.  

Ha van bankkártyád, akkor annak is van egy értéke. Ez az érték attól függ, hogy milyen 
pénzügyi fedezet van azon a folyószámlán. Lehet éppen 0 is, és lehet egy sokkal magasabb 
szám is. Annyit ér a bankkártyád, amennyi fedezet van mögötte.  

Másik kérdés, hogy mekkora tekintélyt és milyen hatalmat képvisel az Úr Jézus neve? 
Jézusnak minden hatalma és egész tekintélye benne van az İ nevében.  

Kérdés, hogy rendelkezésünkre áll és használhatjuk hivatalosan az Úr Jézus nevét? A 
válasz: igen! A Biblia tanítja ezt. Használhatjuk többek között imádságban – mert amit Jézus 
nevében kérünk, azt az Atya megadja –, és használhatjuk a gyógyító szolgálatban. Hogy 
betegekre tesszük kezeinket a Jézus nevében, és azok meggyógyulnak.  

Tehát felnyílt a titok a név használatáról a kijelentések által, amit az elıdeink, az elızı 
szolgálók kaptak az Úrtól. A lényege a titoknak az, hogy a név viszi végbe a szabadítást, és 
nem az illetı a saját erejébıl!  

Nem a pásztor ereje fog téged meggyógyítani, és szabaddá tenni, hanem a Jézus neve. 
Nagyon jó példa erre az, amikor az Ékes kapunál ott volt az a nyomorék ember, és arra járt 
Péter és János, s azt mondták: a názáreti Jézus Krisztus nevében, kelj fel, és járj! És a Jézus 
neve megcselekedte, hozzá se értek.  

Mi a név értékmérıje? Jézus nevének az értékmérıje nem más, mint Krisztus valamennyi 
képességének a mértéke. Amire Krisztus képes, a név is ugyanannyit tud elvégezni. Hallelúja!  

Ami a névben foglaltatik, ami belefoglaltatik az Úr Jézus nevébe, az törvényesen a miénk, 
újjászületett hívıké. Mert Jézus a nevének korlátlan használati jogával hatalmazott fel 
bennünket. Korlátlan! Nincs megszabva, hogy mennyi a felsı határ.  

Egy bankkártyánál be lehet állítani egy limitet, hogy naponta csak 50 000-et lehet pl. 
levenni. Jézus nevénél nincs ilyen korlát. Egyedüli határ a mi hitünk! Rajtunk múlik, hogy 
mennyit enged meg a hitünk, hogy a Jézus által aláírt és kitöltetlen csekkre mi ráírjunk.  

NÉV AZ IMÁBAN 
Jézus ezeket mondta a nevének egyik fajta használatáról: 
János 16,23-24 
23. És azon a napon nem kérdeztek majd engem semmirıl. Bizony, bizony mondom 

néktek, hogy amit csak kérni fogtok az Atyától az én nevemben, megadja néktek. 
24. Mostanáig semmit sem kértetek az Atyától az én nevemben: kérjetek és 

megkapjátok, hogy a ti örömetek teljes legyen. Ámen. 
Mit jelent az, hogy mostanáig? Addig a percig, amikor Jézus ezt a tanítványoknak mond-

ta, hogy kérjetek az én nevemben! Mert mielıtt Jézus ezt az utasítást kiadta volna, semmit 
nem kértek a tanítványok a Mesterük nevében. Ez az idıpont erre vonatkozik.  
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Amikor Jézus ezt az utasítást adta a tanítványoknak, hogy kérjetek bátran az én nevemben, 
akkor egy új nap köszöntött be a földön, mert ez egy határtalan lehetıséget biztosít a hívık 
számára. Egy kimeríthetetlen lehetıséget biztosít.  

A kéréseinket magunkért kell megfogalmazni. Vannak sajnos olyan tévtanítások, amikor 
úgy imádkoznak, hogy én Jézusért imádkozom. Jézusért kérem ezt, meg ezt. Nem Jézusért 
kell kérni, hanem magunkért.  

Ha valaki nem Ige szerint imádkozik, akkor könnyen megesik, hogy nem kapja meg, amit 
kér. Ha nincs összhangban az Igével valaki, akkor hiába várja annak a gyümölcsét.  

Az ismerethiány miatt eddig is nagyon sok ima eredménytelenül záródott, mert az imának 
megvannak a formái. Az „Amit tudni kell, az imádságról” címő könyv az imafajtákat nagyon 
szépen felsorolja. Most ebbe nincs idınk belemenni, de sokfajta imádság létezik, és mindegyik 
imádságnak megvan a maga szabálya, hogy az eredményes és gyümölcsözı legyen.  

A 23-as versnek a végén Jézus nemcsak felhatalmazott a nevének a használatára, hanem a 
Jézus nevében mondott ima kiváltja az Atya figyelmét. Azt mondta, hogy amit az én nevemben 
kértek, azt az én mennyei Atyám megadja. Nincs feltétel és nincs kivétel.  

Jézus valójában azt mondja: ti az én nevemben kértek az Atyától, én (Jézus) ezeket 
támogatom, az Atya pedig megadja nektek.  

Egy példával támasszuk alá. Irénke imádkozik, mint keresztény. Jézus nevében kér 
valamit. Én vagyok a Fiú. Az imádságban a Jézus nevében kér, így az hozzám száll. Én, mint 
Jézus, ezt az imádságot továbbítom a könyörgéseimben az Atyához. Pista a rangidıs, ı lesz az 
Atya. És az Atya az Úr Jézusnak minden imáját megválaszolja.  

Így ez egy garancia az imakérınek, hogy a Jézus nevében mondott ima az visszafelé is 
mőködik, és jön az imaválasz. Így lehet eredményesen és hatékonyan imádkozni. Ez egy 
elképesztı ígéret az imádkozásra vonatkozóan. 

A hívı kér a névben, Jézus meghallgatja, majd továbbítja a trón elé, az Atya meg-
válaszolja és jön vissza a válasz a csıpostán. Ezt már többször hallottátok tılem.  

A hívık sokáig nem azt tették, amit Jézus mondott. Még a mai napon is vannak, akik nem 
azt teszik, amit Jézus mondott, ezért nincs válasz az imáikra. Nem az Atyában, és nem az Úr 
Jézusban van a probléma, hanem saját magukban.  

A vallásos nézetekkel felvizezték az Igét, az Evangéliumot, Isten garantált ígéreteit. 
Hozzátették azt, hogy: legyen meg a Te akaratod, ha Te úgy akarod, ha Te úgy gondolod. A 
Biblia nem írja ezt sehol.  

Most olvastuk ebben a két versben, hogy mi Isten akarata? Hogy a Jézus nevében 
mondott imáinkat megválaszolja. Tehát ehhez nem kell hozzátenni semmi, és nem is lehet 
elvenni semmit. És így lesz mőködıképes.  

Nagyon sok szeretetreméltó és istenfélı keresztény van, de többük nincs összhangban az 
Igével, így az imaéletük sikertelen. Nem is tudják, hogy hol a probléma. Pedig az Ige ma is 
ugyanúgy mőködik, mint az elıdeinknek az életében.  

Jézus az imát, teljesen jogi alapra helyezte. Mondhatom úgy is, hogy egyúttal egy üzleti 
ajánlatot tett. Feljogosít bennünket az İ nevének a használatára. Azt mondja, hogy itt a 
nevem, használd a nevemet, és ezzel a névvel bármit kérhetsz, amire szükséged van.  

Persze a hitünk az behatárol bennünket. Ezért kell hitben növekedni, kijelentésekben 
növekedni. Ha növekedni akarunk, akkor nem elég a heti egyszeri tanítás meghallgatása. Isten 
több ismeretet szeretne átadni.  

Amikor élünk az újszövetségi kiváltságokkal és az újszövetségi jogainkkal, és Jézus 
nevében imádkozunk, akkor az imáink átkerülnek Jézus kezébe, és innentıl kezdve İ vállalja 
a felelısséget azokért a kéréseinkért. Ahogy az elıbb ezt próbáltam szemléltetni.  

Amikor az imakérı Jézus nevében imádkozik, İ az Atyához fordul, és Jézus azt mondja 
ilyenkor, hogy: Köszönöm Atyám, tudom, hogy Te mindig meghallgatod az imámat! Ezt 
mondta Jézus, Lázár feltámasztása elıtt a János 11,42-ben.  
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Erre te is hivatkozhatsz, amikor az imádnak a végére értél: Köszönöm Atyám, hogy Te 
Jézus minden imáját megválaszolod, így számomra az imaválasz garantált! Ebbıl egy 
megvallás kerekedik ki:  

Köszönöm Atyám, hogy amit Jézus nevében kértem, az az Úr Jézus könyörgésében eléd 
kerül, és tudom, hogy Te Jézusnak minden imáját meghallgatod és megválaszolod. És így 
számomra garantált az, hogy az imám tárgya valóságra jöjjön. Ámen. 

Ez is egy jó kis világosság. Amikor a névben imádkozunk, akkor mi átvesszük Jézus 
helyét itt a földön. İ pedig átveszi a mi helyünket a mennyben, és cserében képvisel bennünket 
az Atya elıtt.  

Amikor mi a földön imádkozunk Jézus nevében, a hatalom helyérıl, hatalmi szóval, akkor 
Krisztus Testeként mi a hatalmat gyakoroljuk a földön. Mert az Úr Jézus nincs itt. A Fej nincs 
itt, a gyülekezeti Test van itt.  

Tehát mi átvesszük Jézus szerepét a földön, megkötjük (megtiltjuk) a rossz dolgokat, a 
problémákat, és megoldjuk (kiárasztjuk) a jó dolgokat, a menny erıforrásait. Jézus bennünket 
képvisel a mennyben az Atya elıtt, úgy, hogy átveszi a mi helyünket a mennyben. Tehát 
egymást helyettesítjük. Segít ez a kép?  

NÉV A HATALOM GYAKORLÁSÁBAN 
Márk 16,17-18 
17. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket őznek, 

új nyelveken szólnak.  
18. Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre 

vetik kezeiket, és azok meggyógyulnak. Ámen. 
Ezekben a sorokból az derül ki, hogy Jézus nevében hatalmunk van a sötétség minden 

ereje fölött! Hallelúja! Azt mondja ez az Ige, hogy a hívıket, azaz az újjászületett 
keresztényeket – mert ıket illeti meg Jézus nevének használata –, mi követi? Jelek és csodák!  

Ez a szó a görögben jelenti, hogy kísér és követ. A kettı között van különbség. Ha valaki 
engem követ, akkor az mögöttem van. Ha én a feleségemet kikísérem a buszmegállóban, 
akkor karon fogom, és egymás mellett megyünk.  

Találtam olyan fordítást, ami azt mondja, hogy a hívıket ilyen jelek kísérik, azaz együtt 
haladnak. Tehát a jelek, a csodák, a gyógyulások nem mögötted vannak, hanem az Úr Jézus 
kegyelmébıl, veled együtt haladnak az úton.  

Jézus neve Isten minden újjászületett gyermekének adatott. Aki nem fogadta be az Úr 
Jézust, az csak varázsigeként használhatja, de nem fog neki mőködni. Van erre egy példa a 
Bibliában, amikor a Skéva papnak a fiai megpróbálták Jézus nevét használni egy megszállott 
emberrel szemben. Az bizony nekik támadt, letépte a ruháikat. A démonok szóltak az ember-
bıl, hogy Jézust ismerjük, Pált is ismerjük, de titeket nem. (Csel. 19,14) 

1Korinthus 3,9 
9. Mert Isten munkatársai vagyunk: Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Ámen. 
Mi Isten munkatársai vagyunk. A munkatárs azt jelenti, hogy együtt dolgozunk, együtt 

munkálkodunk bizonyos ügyeken. Itt csak azt ragadjuk ki, hogy Isten munkatársai vagyunk.  
2Korinthus 6,1 
1. Mint akik együttmunkálkodunk İvele, intünk is titeket, hogy hiába ne vettétek 

légyen az Isten kegyelmét.  
Itt azt mondja, hogy együtt munkálkodunk, a másik Igében azt olvastuk, hogy munkatársai 

vagyunk Istennek. Ez a két szó egy szótırıl fakad. Jézus rámutat, mi az İ nevének a szerepe 
a nagy küldetésben: hogy betegekre tegyük kezeinket, és azok meggyógyuljanak! Tehát 
legyünk áldás az elveszett világ felé.  

Érdekes módon a jelek és a csodák azok nem a gyülekezetnek adattak, bár mi is élvezzük 
az elınyeit és az áldásait. Hanem a jelek és a csodák a kívülállóknak, a világban élıknek 
adattak, hogy felfigyeljenek arra, hogy Jézus él! Isten gyógyít a mai napon is! 
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Ahhoz, hogy valami megragadja ıket, nekünk munkálkodnunk kell külön-külön is. A hét 
másik hat napján is. A tegnapi tanítás errıl szólt. A Máté 28-ban megtaláljuk a nagy küldetést.  

Máté 28,18-20 
18. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hata-

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

az Atyának, Fiúnak és a Szent Szellemnek nevében.  
20 Tanítván ıket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek: és ímé én 

tiveletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen! 
Jézus mindenkor velünk van. A világnak nem lesz vége, csak az idıkorszakoknak van 

vége. Azt olvassuk itt, hogy Jézus Krisztus teljhatalmú Úr, és megtehet mindent, amit csak 
akar. És ezen örvendezzünk!  

Miután Jézus azt mondta, hogy minden hatalom nekem adatott, tovább lépett, és fel-
hatalmazta Krisztus Testét, a nevének a használatára. Felhatalmazta az újjászületett hívıket a 
beavatkozásra az élet dolgaiba, hogy cselekedjenek a névben.  

Használják a nevet! Tegyenek meg dolgokat. Ennél fogva az újjászületett hívıkön, azaz 
rajtunk múlik, hogy mi történik a környezetünkben, mi történik a földön. Olvassuk el a Máté 
18,19-20-verset. Ezt a két verset célszerő együtt értelmezni.  

Egyébként is korábban a levelek nem voltak fejezetekre és versekre tagolva, csak olyan 
szempontból tették ezt, hogy könnyebben lehessen hivatkozni a különbözı szakaszokra.  

Máté 18,19-20 
19. Ismét, mondom néktek, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön, 

bármely dolog felıl, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám. 
20. Mert ahol ketten vagy hárman egybegyőlnek az én nevemben, ott vagyok 

közöttük. Ámen. 
Itt is azt mondja, hogy bármit kértek az én nevemben… A bármi fogalma az igen széles 

skála. Ezekbıl a versekbıl kiderül az, hogy az ilyen imakérés hogyan teljesedik be. Ugyanis 
két-három személynek bizonyos dolog felıl meg kell egyezni, egy akaraton kell lenni.  

Ebbıl a megegyezésbıl, annak a két-három személynek elınye származik. Ez nem kimon-
dottan a gyülekezetrıl szól, hanem amikor valakinek valamilyen gondja és problémája van, és 
keres maga mellé egy hitben erıs társat, és azért imádkoznak, hogy az a helyzet változzon meg.  

Azt mondja, hogy Jézus ott van közöttük mindig, amikor az İ nevében ülnek össze. A 
névben levı hatalom által van Jézus közöttünk ilyen esetben. Tehát nem fizikailag, nem 
személyesen, nem a megdicsıült testében, hanem a névben levı hatalom által van azok 
között, akik ketten vagy hárman összejönnek az İ nevében.  

Ilyenkor Jézus gondoskodik róla, hogy azok a dolgok megtörténjenek, amiért egy akaraton 
imádkoztak. Megint okosabbak lettünk. És mi van akkor, ha nem Jézus nevében jönnek össze 
a keresztények. Az már probléma. Jézus akkor nincs ott, és nem tud megtenni dolgokat. Mert 
a mennyel való közös nyelv az Ige és a nyelveken való imádság.  

JÉZUS ERİFORRÁSAI 
Kenyon kijelentései, amit az Úrtól vett, az igazából egy izgalmas kihívás az Egyház számára. 

Ugyanis amikor Jézus jogot adott a nevének használatára, akkor az Atya tudta, hogy mivel fog 
járni a névnek használata az imában. Illetve az Atya nagy örömét leli abban, amikor hallja az ı 
Fiának a nevét. Mert az imádságunkat így kezdjük: Atyám, a Jézus nevében jövünk eléd…  

Kanyarodjunk vissza oda, mikor gyermekeitek iskoláskorúak voltak, és valamilyen 
dicséret hangzott el a gyermek felıl. Akkor ezt a szülı szívesen hallotta. Atya is szívesen 
hallja az İ Fiának a nevét.  

Az Úr Jézus nevében rejlı lehetıségek felülmúlják az értelmünket. Az értelmünk nem 
képes befogni ezt a hatalmas lehetıséget. Ugyanis Jézus az İ nevének a használatával egy 
aláírt és kitöltetlen csekket adott át nekünk.  
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Nemcsak egy darabot, hanem egy akkora köteggel, ami az egész életünkre elég. Ezt a 
csekket mi tölthetjük ki folyamatosan, hogy erre van szükségünk, arra van szükségünk. És 
ahogy ezt az elıbb eljátszottunk, Jézus nevében lehet kérni és a válasz meg fog érkezni.  

Azt írja Hagin, hogy több mint négy évtizedes szolgálata alatt minden imáját az Atya 
megválaszolta. Nem volt olyan ima, amire ne kapott volna választ, mégpedig igen választ. 
Növekedhetünk még hitben, azt hiszem.  

Jézus erıforrásairól egy mélyreható tanulmány adhat képet arról, hogy ez milyen 
gazdagságot tartogat a számunkra. Igazából a menny erıforrásainak a birtokosai vagyunk. Ezt 
is tudatosítani kell magunkban.  

Mindenki ott tart ma az életében, amilyen csekket kitöltött. Igaz? Így van! Ha valamivel 
nem vagy megelégedve az életed bizonyos területén, akkor vedd elı a csekket, emeld meg a 
limitet és kérjél bátran.  

Nagyon sok hívınek korlátozott a látása a Jézus nevébıl. A hívık tömege él alacsony 
színvonalon és az ördög hatalma alatt azért, mert nincs kellı ismeretük, kijelentésük Jézus 
nevének a nagyságával és hatalmáról. Találkozom néha rossz példákkal is.  

Amikor egy bizonyságot mondunk el, vagy olvastok az újságban, az ugye úgy kezdıdik, 
hogy valami történt az illetıvel. De itt nincs vége, mert folytatódik azzal, hogy az Úr 
dicsıségére, ebbıl a problémából Isten fölemelte ıt, kiemelte, átsegítette.  

És az ilyen bizonyság Isten dicsıségére szolgál. De aki megáll az elsı részénél, hogy 
ellenem fordult az ördög, és kinyúltam, mint a gyalogbéka, és nem folytatja tovább, ez nem 
más, mint az ördög dicsıítése.  

Tehát ne álljunk meg ott, hogy elmondod a problémádat és pont. Hanem folytasd. Legyen 
ott pont, pont, pont. És ekkor jön a de. Jött az Úr Jézus, fölemelt, leporolta a ruhámat és 
belendített, mint egy lendkerekes autót, hogy menjek tovább.  

Tehát óhatatlanul, még a keresztények száján is kicsúszik olyan dolog, amikor az ördögöt 
dicsıítik. És azzal nem az Atyának adnak dicsıséget.  

Megváltozna az életünk, ha behatóan tanulmányoznánk a mennynek az erıforrásait, hogy 
mi is áll a rendelkezésünkre. Képet kapnánk arról a gazdagságról, amit ez a név ma is takar. 
Ami a név mögött van ma is.  

Akik alábecsülik, és nem tisztelik Jézus nevét, azok gyakorlatilag nem is sokat várnak a 
névtıl, és nem is fognak kapni sokat. Ez abból fakad, hogy fogalmuk sincs, hogy mekkora 
ajándékot kaptak a Jézus neve, s a kereszten bevégzett munka által.  

Rögzítsük azt záró gondolatként, hogy a gyıztes név, a felmagasztaltatott név, minden 
újjászületett hívıhöz hozzátartozik. És mond azt, hogy: Ez én vagyok, és használom ezt a 
nevet! Ámen.  

A csekk kitöltése csakis rajtunk múlik! Kitölthetem a csekket arra, hogy a fogfájásom 
múljon el, de tovább is léphetek, hogy az Úr foltozza be azt a lyukat. Az rajtam múlik, hogy 
mit írok a csekkre. Ez viszont a hitem függvénye.  

Ha eddig 5000.- Ft-ot írtál a csekkre, mikor pénzhiányában voltál, és ha most ebbıl a 
tanításból világosságot kaptál, akkor lehet, hogy legközelebb már 50 000-et írsz rá. Mert 
megértetted azt, hogy a te forrásod Isten.  

Jézus nevében nincs lehetetlen. Lehet, hogy legközelebb 100ezret írsz rá. De közben a 
hitedet kell fejleszteni. Mert ha a hitszintünk fölött kérünk valamit, akkor csalódhatunk. A mi 
hitünk az egy mennyei valuta. Istentıl csak hitünk által nyerhetünk el bármit is.  

Tehát nagyon fontos a hitünket fejleszteni, erısíteni, szilárdítani, mert ha egy picikét az 
ember kihagy, a hitünk nem fog megállni az adott szinten, elkezd süllyedni. Úgyhogy hét 
közben is nagyon szorgalmasan szükséges – az idıtök függvényében – az Igével foglalkozni.  

Nincs olyan, hogy elértünk egy hitszintet, és azon a vonalon egyenesen ott haladunk tovább. 
A hit hullámzó. Jönnek a megpróbáltatások, nélkülözzük az Urat, az Igét, akkor völgymenet, 
lejjebb megy. Majd beszaladunk az Úrhoz, olvasunk egy kis Igét, akkor följebb megy.  
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Ez a csekk dolog, azt hiszem, megint nagyon jó példa arra, hogy hogyan tudjunk valamit 
megnyerni. Rajtunk múlik, hogyha a kanapénk már elkopott, akkor a csekkre egy takarót 
írunk, vagy a csekkre azt írjuk, hogy egy új kanapét kérünk. Ugye?  

Értitek, hogy rajtunk múlik? De ehhez hitben növekedni kell. Amikor elkezded a mennyei 
erıforrásokat megcsapolni, akkor lehet, hogy egy futószınyeggel kell kezdeni, hogy az 
biztosan megjöjjön. Mert az megerısít téged a hitedben, hogy mőködik a dolog.  

De ha egy nagydolgot kérsz, akkor lehet, hogy csalódni fogsz, mert nincs meg hozzá a 
hited, és nem érkezik meg a válasz. Nem Isten miatt, hanem nincs fedezet a bankkártyád 
mögött, azaz nincs kellı hited hozzá. 

Tehát a csekk, az Jézus által aláírt, de a tárgyrovat üres. Az összegrovat üres. És ezt 
nekünk kell kitölteni. Bármit igényelhetsz! Azt mondja az Ige, hogy bármit kérjünk az 
Atyától, Jézus nevében, s İ azt megadja.  

Azért mindannyiunknak van valamilyen kívánsága. Vegyél elı egy csekkfüzetet, ha mást 
nem, akkor egy iskolai füzetet, és a kéréseidet írd föl, amikor imádkoztál. Hogy mikor, miért. 
És utána bele is írhatod – a bizonyság kedvéért – hogy ekkor és ekkor megérkezett.  

Ha bizonyságot akarsz írni, akkor ez még egy támpont is a számodra. Mert a bizonysággal 
az Urat dicsérjük, az Urat magasztaljuk fel, hogy mibıl tudott kihozni. Hogy mit tett értünk. 
Közben másokat is megerısítünk. Hallelúja! 

A múltkori tanításban is elég sok szó volt a mennyrıl. Van egy Gary Wood nevő szolgáló, 
aki egy órát töltött a mennyben, mialatt a teste az gyakorlatilag halott volt egy autóbaleset 
következtében. És a testvére, aki nagyjából épségben maradt, ı imádkozott. Nıvére imád-
kozta vissza a szellemét a testébe.  

Nagyon sok mindent látott a mennyben és nagyon sok mindenrıl beszámol. Többek 
között a mennyben van egy raktár a fizikai testünk alkatrészeivel. Amikor valaki imádkozik 
egy testrészért, akkor az angyalok lehozzák. Persze az angyalok vissza is fordulhatnak vele, 
vagy eltehetik a várakozó raktárba, ha valaki elkezd kételkedni benne, vagy méltatlannak érzi 
magát, mert ezekkel a saját hitét blokkolja.  

A szerveket, amelyek hiányoznak, azokat kifejezetten kérni kell. Mert van gyógyulás, 
amikor megvan a szerv, csak éppen beteg. És van szervhelyettesítı csoda. Ez két különbözı 
dolog. Ezek a csodatevı erık mőködése által lehetségesek.  

A fizikai világban a DNS, amibıl összeáll az ember, az gyakorlatilag az idı haladtával 
lefelé visz. Azaz romlik a test az idı múlásával. De van egy isteni fajta DNS is, ami 
bennünket felemel.  

Tehát magunkat át kell programozni az isteni fajta DNS-re. Az Írás mondja, hogy a 
Nagyobb lakik bennünk, aki megerısít. A Szent Szellem ırjáratot jár a testünk határain, és 
megújítja a halandó testünket. Ezt mondja az Ige.  

A tudás szava által az ajándékok érkeztek már otthon is: a nyakban van gyógyító kenet, 
csuklóban, térdben, tehát ízületekre van gyógyító kenet. A térd hátsó hajlatában van gyógyító 
kenet, vese tájékon és derékban van gyógyító kenet.  

Vedd elı a csekket és állítsd ki! Imádkozni fogunk értetek, megáldunk bennetek oly 
módon, hogy a kezünket tesszük rátok. Jézus nevében megáldunk benneteket, mert Jézus 
nevében minden lény térdet hajt, a mennyen, a földön, a föld alatt.  

És az életetekben kiárasztjuk a gyógyító kenetet. Torokban, a légutakban van gyógyító 
kenet. Éljetek szabadon, minden kötéstıl, minden problémától. Használd a Jézus nevét! 
Szabadulás és áttörés jön az életedbe és megtörik az iga, a Jézus Krisztus szent nevében!  

Hozott kelmékre, szövetekre hittel tettük a kezünket, Jézus nevében, kiárasztottuk Isten 
erejét. Köszönjük Úr Jézus a kereszten bevégzett munkát, és hálát adunk Atyám, hogy Te İt 
felmagasztaltad, az İ nevét nekünk adtad, és a hatalom királyi székére ültetted İt, s 
bennünket is İvele együtt, a Jézus nevében! 
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Egy kis desszert jön, összefoglaló a vasárnapi tanításból: A szavakról volt szó olyan 
tekintetben, hogy van, amikor hallgatni kell. Van, amikor csendben kell lenni, s vételre kell 
kapcsolni. Ha mindig beszélünk, akkor soha nem halljuk meg az Urat.  

Eléggé ütıs ez a tanítás. Az is benne van, hogy a bolondok szája sok esetben olyan, mint 
az elakadt lemezjátszó, amikor a tő átugrott, és folyton ugyanazt mondta. Régi idıkbıl 
ismeritek a lemezjátszót.  

Az 1Thessalonika 4,6-ban olvasunk egy olyan szakaszt, hogy meg ne károsítsák egymást 
a keresztények. Ez kimondottan Krisztus Testéhez szóló üzenet. Ebbıl kijelentést lehet venni. 
Így szól ez az igerész, hogy meg ne károsítsák egymást a keresztények. Elhangzik az a szó is, 
hogy svindler, azaz megkárosító.  

Aki ilyet tesz, az nem Krisztust képviseli, és rossz hírben tünteti fel az Egyházat. Éppen 
most beszéltem nem régen egy pásztortársammal, ıt is foglalkoztatja az a kérdés, hogy van a 
gyülekezetben egy bárány, akirıl tudja, hogy kéreget. Ez nem az a krisztusi munkatárs. 
Krisztus nagykövete nem ilyen.  

Nekünk, keresztényeknek Isten szeretetét kellene bemutatnunk, és bevonzani Krisztus 
szeretete által a Testbe azokat, akik még nem hozzánk tartoznak. De ha valakinek tartoznak, 
és valakit így invitálnak az egyházba, akkor az mit fog mondani, mit gondoltok? Én, oda…? 
Oda nem megyek, mert ott kéregetnek, és vissza sem adják.  

Úgyhogy ez a pásztortársam is foglalkozik azzal, hogy meddig mehet el az a dolog. Az 
Ige úgy szól, hogy meg ne károsítsd a másikat. A másik testvéredet. A keresztények fölteszik 
a kérdést, hogy én miért nem tudok gyarapodni. A válasz nagyon egyértelmő. Hogyan bánsz a 
másikkal, miként kezeltél helyzeteket?  

Kiviláglik Istennek az akarata, hogy egyedül vetés által lehet gyarapodni és nem a 
kéregetés által. A világnak meg kellene látni bennünk, hogy mi Krisztus képviseletében 
vagyunk a világban. Krisztus nagyköveteiként munkálkodunk a világban. Nem mindegy, hogy 
mire koncentrálunk, mirıl beszélünk.  

Azt mondja az Ige, hogy szakadjunk el a világban levıktıl, de azért szolgáljunk feléjük. 
Tehát ne együtt éljünk velük, ne együtt járjunk a szórakozóhelyre, meg a kocsmába, de 
viszont szolgálni kell feléjük. Nem lehet egy kínai nagy falat húzni a világi emberek és a 
keresztények közé, mert akkor nincs szolgálat sem.  

Ha Krisztus küldöttjévé akarsz válni, akkor vetkıznöd kell. Levetkızni az óembert, az 
óember természetét és cselekedeteit. Csak az Ige képes a gondolatainkat megváltoztatni. Erre 
utasít bennünket a Róma 12,2, hogy újítsátok meg az elméteket, az Isten Igéje által.  

Nem az „edény” a fontos, hanem az, hogy milyen eledel fı benne. A mi testünk edény. Én 
nem arra tekintek, hogy milyen edényen keresztül szól az Úr hozzám, hogy angolul beszél, 
vagy németül, vagy magyarul beszél, illetve színes bırő, sárga bırő. Hanem én arra figyelek, 
hogy Isten mit üzen a számomra, és ez a jó szemüveg és ez a jó hozzáállás.  

Elég nehezen találtam meg a következı Igét. Ugyanis a keresıprogramban a régi Károli 
van benne, és ott más szavakkal áll ez az Ige. De az Úr kegyelmébıl megtaláltam.  

Példabeszédek 23,7 
Mert amiként az ember gondolkodik magában, olyan is valójában. Mert hiába 

mondja ı: Egyél és igyál! de azért nem jó szívvel van tehozzád.  
Tehát ahogy az ember gondolkodik magába, olyan is valójában. Tehát a gondolataink 

határozzák meg azt, hogy mi milyenek vagyunk. Ha van valakinél régebbi Biblia, akkor 
nézzétek meg legyetek szívesek, hogy nálatok hogyan szerepel ez.  

Mint aki számítgatja a falatot magába, írja a régi kiadás. De az is egy gondolkodásra utal, 
hogy rágom a falatot erre, rágom arra, közben gondolkodok. Lényeg az, hogy a gondolataink 
meghatározzák a jellemünket.  

Azt mondja a Biblia egy más helyen, hogy a bőn zsoldja a halál. De ez ránk, újjászületett 
keresztényekre nem vonatkozik. Hallelúja! Egyébként is, a bőn bibliai értelemben lehet fınév 
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és lehet cselekedet. Ez most világosodott meg elıttem. Fınév akkor, amikor arról beszélünk, 
hogy az óember bőntermészete már nem létezik, mert Jézus elhordozta. Tehát a bőntermészet 
az fınév, s az már nem létezik.  

Most nem bibliai értelemben, hanem nyelvtani értelemben cselekvést jelentı ige, amikor 
az óember bőncselekedeteirıl beszélünk. Még az újjászületett keresztény is elvétheti, és az 
óember szerint élve elkövethet bőncselekedeteket. Kettı között különbség van. De jó, megint 
kigyúlt a lámpa.  

Egy visszautalásom van a múlt heti tanításra, ott ugye a Máté16,17-18 azt mondja, hogy 
Jézus építi az Egyházat. Hogy ezen a kısziklán építem fel az én Egyházamat. Most itt a 
kıszikla alatt nem egy sziklás hegységet kell érteni, fıképpen, amelyben Péternek a sírja van, 
és az fölé építeni egy bazilikát. Hanem ez a kıszikla egy kijelentést jelent.  

Ugyanis az elıtte levı versekben megnézhetitek, Jézus megkérdezte Pétertıl, hogy kinek 
tartasz engem? És ı azt mondta, hogy Te vagy az Istennek a Fia. Jézus erre válaszolta azt, 
hogy ez a kijelentés egy kıszikla. Hogy İ az Isten Fia. Erre a kijelentésre, mint kısziklára, 
mint pillérre, mint alapra kell építeni a Gyülekezeti Testet. Hogy Jézus Isten Fia.  

Aztán kaptam Igét az Apostolok cselekedetei 4,23-ban. Ott azt olvassuk, hogy miután 
Péter és János imádkozott az Ékes kapunál a sántáért, utána ıket elıállították, megfenyítették, 
és megtiltották, hogy Jézus nevében bármit is tegyenek a jövıben.  

Miután elengedték ıket, azt mondja az Ige, hogy menének az övéikhez. Figyeltetek erre? 
Hogy a bajbajutott keresztény mit csinál? Megy az övéikhez? Kik az övéik? A gyülekezet. 
Nem azt mondja, hogy elszaladtak az övéiktıl, mert némelyeik keresztény ezt csinálja.  

Ha baj van, akkor nem jár gyülekezetbe. Nem is azt mondja ez az Ige, hogy a gyülekezet 
ment a bajbajutotthoz. Az Ige azt mondja, hogy mentek az övéikhez. Én is ezt tettem, felkértem 
az imaszolgálatunkat, hogy imádkozzanak a gyógyulásomért. Mentem az enyéimhez.  

A Zsidó 7,7 pedig azt írja, hogy a nagyobb áldja meg a kisebbet. Hogyan fogja tudni a 
nagyobb megáldani a kisebbet? Ha például a kisebb eljön a gyülekezetbe, és kijön a gyógyító 
sorba, ahol Isten szolgálója ráteszi a kezét. 

Már másfél évtizedes szolgálat van mögöttünk. Érdekesen veszik a keresztények: ha 
valaki kimarad, és utána érdeklıdik a pásztor, akkor fel van háborodva, hogy hagyja ıt békén. 
A másik hiányolja, hogy miért nem hívják? Aztán volt, amikor kaptunk üzenetet, hogy valaki 
bent van a kórházba, de a portán a nyilvántartásban nem is találták meg.  

Akinek van erre kívánsága, hogy látogassuk meg, akár a kórházban, akár otthonukban, 
akkor megtesszük, de kell egy kívánságot kifejeznie erre. Vagy telefonon is imádkozunk. Azt 
mondja az Ige, hogy aki kér, az kap. Ha valaki kér valamit, akkor fog kapni. De föl kell venni 
a telefont akkor. És ezt az Igét ne felejtsétek el, hogy bajbajutott keresztény megy az övéihez.  

Máté 16,20-ban, amit ma is olvastunk: Jézus ott van, ahol ketten-hárman egybejönnek, az 
İ nevében. Ha viszont nem az İ nevében beszélgetnek, hanem bolond beszédet szólnak, 
akkor Jézus nincs ott. A bolond beszéd a többiek számára elviselhetetlen s lehet, hogy 
lemorzsolódnak a baráti körökbıl. Akinek nem inge, az ne vegye magára.  

Egy jó pár évvel ezelıtt egy pesti tanításban határozottan az volt, hogy: pásztor, ha 
elhagytak a barátaid, az a te bolond beszéded miatt volt. Szó szerint így hangzott el. Tehát 
nekünk elsıként magunkat kell megvizsgálni, hogy milyen a beszédünk és a kapcsolataink.  

Példabeszédek 12,23 azt írja, hogy a bolond kikürtöli a bolondságát. Nem tartja a két füle 
között. Ezt a pesti tanítást, amit ma elhoztam, ajánlom figyelmetekbe, mert nagyon sok 
mindent lehet belıle tanulni. Így lehet magunkat kiigazítani, ha az igazságot megismerjük és 
elvesszük, és hajlandók vagyunk a kiigazításra. Hallelúja! 

Jézus nevével folytatjuk a jövı héten, mert ez egy izgalmas téma. Sok világosság jön 
hozzánk. Hálát adunk Uram, hogy együtt lehettünk, és közösségben lehettünk Veled. 
Köszönjük, hogy növekedhettünk az igei ismeretben, megerısödhettünk szellemben. 



Ez a tanítás a www.bekevar-portal.hu forrás feltüntetésével szabadon felhasználható és továbbküldhetı. 
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Köszönjük mindazt, amit elplántáltál belénk, hogy ez a hasznunkra lett, és azok számára, 
akik felé szolgálunk. Megáldjuk Jézus nevében Ságvár lakosságát, vezetıit, iskolásait, a Jézus 
nevében. Nyitott szívet, látó szemet, halló fület rendelünk a számukra.  

Kiküldjük a szolgáló angyalokat, hogy hozzák be az elveszetteket, mind az április 20-i 
siófoki alkalomra, mint a helyi gyülekezetbe, a Jézus nevében. Minden dicsıséget Uram neked 
adunk. És köszönjük Uram, hogy az ébredés a küszöbön van, a Jézus nevében. Tiéd minden 
dicsıség Uram, mennyen és földön, a Jézus nevében Ámen. Használd a gyıztes Jézus nevét! 

 
A függıleges vonallal jelzett igeversek más fordításokból származnak. 


