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A „NÉV” A GYÜLEKEZETÉ 
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Ságvár, 2013. 05. 06. 
 

Köszönjük Urunk, hogy itt vagy közöttünk, és hálát adunk a táplálékért, amit készítettél a 
számunkra. Ehhez nyitott fület, látó szemet rendelünk, a Jézus nevében. Köszönjük Uram, a 
növekedést, ami a beoltott Ige által adatott nekünk. Köszönjük Uram a Te érintésedet, a 
munkálkodásodat. Hálát adunk Szent Szellem, hogy bekapcsoltad az ajándékokat, és a mai napon 
is gyógyulások történnek, jelek és csodák kíséretében, ahogy ez a korai Egyházban is történt.  

Hálát adunk Atyám, hogy a hétvégén, vasárnap evangelizációs alkalmat rendezhetünk a Te 
dicsıségedre. Kiárasztjuk a szolgáló angyalokat, hogy hozzák be mindazokat, akik a Te 
akaratod szerint Uram, itt a helyük. Kötve tartjuk a sötétség minden erejét! Levágjuk a sötétség 
leplét a szemekrıl, Jézus nevében! És köszönjük Atyám, hogy a Szent Szellemed olyan 
mértékben vonzza, fıként az elveszetteket – de a betegeket, a gyógyulni vágyókat, az éhes 
szívőeket is –, hogy nem tudnak ellenállni a hívó szavadnak, a Szent Szellemed vonzásának, és 
bejönnek a Te jelenlétedbe, a királyságodba, ott maradnak és növekednek, a Jézus nevében.  

Szent vér alatt tartjuk a kihelyezett plakátokat, a kiosztott szórólapokat, s ezt az ellenség 
nem semmisítheti meg, nem távolíthatja el, mert a szent vér oltalmát rendeljük ki mellé a 
Jézus nevében. Áldások teljességét szóljuk a mai napunk felett, és a vasárnapi evangelizációs 
alkalom felett is. Teltházas összejövetelt rendelünk, a Jézus nevében. Köszönjük Uram, hogy 
nagy számban jönnek el az elveszettek és a testvérek az Urat dicsérni, magasztalni, és 
szabaddá válni a Te hatalmas kegyelmed által. A Jézus Krisztus szent nevében. Ámen. 

Köszöntsd a szomszédodat, és emlékeztesd arra, hogy a gyıztes név a Gyülekezeté! 
Mennybemenetel ünnepe lesz pénteken, 10-én. Közeledik Pünkösd is. Vasárnap 3 órakor a 
helyi evangelizációs alkalmon élvezhetitek az Úr kenetét, erejét és dicsıségét. Jézus nevérıl 
szóló sorozatunk következı, 4. része következik. A mai tanítás címe: A név a Gyülekezeté. 

Jézus minden tekintélye és minden hatalma benne van az İ nevében. İ pedig a nevét a 
gyülekezeti Testnek adta használatra. Nem elspájzolásra, hanem használatra! A korai Egy-
házban nagyon jól tudták, hogy mijük van, és használták is. Lehet, hogy már olvastuk, de 
ismételjünk, hogy mi történt az Ékes kapunál.  

Apostolok cselekedetei 3,1-8 
1. Péter és János pedig együtt mennek vala fel a templomba az imádkozásnak 

órájára, kilencre. 
2. És hoznak vala egy embert, ki az ı anyjának méhétıl fogva sánta volt, kit minden 

nap le szoktak tenni a templom kapujánál, melyet Ékesnek neveznek, hogy kérjen 
alamizsnát azoktól, akik bemennek a templomba. 

3. Ez mikor látta, hogy Péter és János a templomba akarnak bemenni, kére tılük 
alamizsnát. 

4. Péter pedig mikor szemeit reávetette Jánossal egyben, monda: Nézz mireánk! 
5. Az annakokáért figyelmez vala reájuk, remélvén, hogy valamit kap tılük.  
6. Péter pedig monda: Ezüstöm és aranyam nincs nékem; hanem amim van, azt 

adom néked: a názáreti Jézus Krisztus nevében, kelj fel és járj! 
7. És ıt jobb kezénél fogva felemelé, és azonnal megerısödének az ı lábai és bokái. 
8. És felszökvén, megálla és jár vala és beméne velük a templomba, járkálva és 

szökdelve és dicsérve az Istent. Ámen! 
Az Ékes kapunál, mint hallottátok, ott volt az a mozgássérült, és Péter tudta, hogy mije 

van. A hívık többségének sajnos fogalma sincs, hogy kaptak-e valamit Krisztusban, vagy a 
megváltás által.  

Mivel nem ismerik az újjászületést, a bőnöknek az eltörlését, így a sátán uralkodik az 
életük felett. Azért, mert tudatlanok Isten dolgai iránt. Az újszövetségi kereszténynek viszont 
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tudnia kell, hogy ı Krisztus által uralkodik. Nem a saját erınk által, nem a hústestünk által, 
nem a fizikai erınk által, hanem a Krisztus által megszerzett gyızelem által.  

Róma 5,17 
Mert ha az egynek bőnesete miatt uralkodott a halál az egy által; mennyivel inkább 

uralkodnak az életben az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelmet bıségében 
vették, és a megigazulás ajándékát megragadták. Ámen. 

Miért tudunk uralkodni Krisztus által? Mert İ már gyızelmet aratott az ellenség minden ereje 
felett. Nekünk csak csatlakozni kell a csapatkapitányhoz. A hívık közül sokan magukat fosztják 
meg és válnak vesztesekké azáltal, hogy nem ismerik a bibliai igazságot ezzel kapcsolatban.  

Akik ismerik a névnek a hatalmát, azok közül is vannak olyanok, akik nem hiszik, hogy 
ezzel a névvel valami sokra mennének. Tudják, hogy Jézus neve van, Jézus neve az Ige 
szerint erıteljes, Jézus nevére minden térdnek meg kell hajolni, de igazából nincs megértésük, 
kellı világosságuk abból, hogy ez a név a számukra milyen hasznot tudna hajtani.  

Volt egy baptista prédikátor, Spurgeon. Nem valószínő, hogy a nevével találkoztatok, 
1834-ben született és 1892-ben költözött haza az Úrhoz. İt a szolgálata során elhívták egy 
idıs asszonyhoz. Imádkozott érte. Ez az asszony olyan alultáplált volt, hogy éppen csak hálni 
járt bele a lélek. A prédikátor észrevette, hogy az ágya fölött a falon van egy bekeretezett irat.  

Megkérdezte, hogy ez honnan van? Azt válaszolta az asszony: 10 évvel ezelıtt kaptam az 
úrhölgytıl, akinél szobalány voltam. 50 évig szolgáltam nála, és mielıtt ı meghalt volna, ezt 
nekem adta. Oly kedves nekem ez a papír, hogy bekereteztettem, és föltettem az ágyam fölé.  

Azt kérdezte ez a prédikátor, hogy elkérhetném, hogy ezt tüzetesebben megvizsgál-
tathassam? Igen, természetesen, de kérem vissza, mert számomra ez nagyon kedves emlék. 
Megígérte, hogy visszahozza.  

Igen jó hírrel tért vissza, mert az a papír, amit ı bekeretezett, az úrhölgy végrendelete volt 
az ı számára. Ebben a végrendeletben egy otthont, és nagy mennyiségő pénzt hagyott rá 10 
évvel korábban. Mivel ez a szobalány analfabéta volt, nem tudott olvasni, ezért ı egy 
fakalyibában élt, és az éhhalál küszöbén tengette az életét.  

Miért állhatott be ez a helyzet nála? Az ismeret hiánya miatt. Nem ismerte, hogy mi van a 
birtokában. Ez az eset sajnos nagyon sok keresztényre jellemzı. Sok keresztény élete 
romokban hever, holott birtokában van az újtestamentumnak, az újszövetségnek.  

De még nem vették a fáradságot, hogy megnézzék, hogy mit ír ez a szövetség az 
örökséggel kapcsolatban. Hogy Krisztusban a megváltás munkája során mit örököltek. És 
ugyanúgy járnak, mint ez a szobalány, aki az éhhalál küszöbén tengette az életét. Ez a történet 
valamelyik Hagin könyvben meg is van írva. 

A SÖTÉTSÉG LEPLE – SZEMBEKÖTİSDI 
Visszautalok az Apostolok Cselekedeteiben elıbb felolvasott igerészre. Péter tudta, hogy 

amije van. Mert amikor szólt ahhoz a nyomorékhoz, azt mondta, hogy amim van, azt neked 
adom. A másik fontos dolog, hogy az a mozgássérült, figyelmezett arra, amit ık mondtak.  

Tehát ha mi is szeretnénk valami eredményt elérni, hogy valóságba jöjjön az, amit 
kértünk, amiért imádkoztunk, ami a szívünk kívánsága, akkor mire kell nekünk fókuszálni, 
figyelmezni? Isten Igéjére.  

Nem a láthatókra. Mert a világban itt van a megtévesztı. Az ördög tudja, hogy Jézus ıt 
legyızte. Csak amnéziás és folyton próbálkozik. Mivel Jézus legyızte az ördögöt, ı fél a 
névtıl. Ráadásul még Jézus azt is mondta, hogy az İ nevében ördögöket őzhetünk. A Márk 
Evangélium végén olvashatjátok ezt. 

Az ördög nem akarja, hogy a hívık megismerjék Jézus nevét és használják az abban lévı 
erıt és hatalmat. Az ördög tudja, hogy Jézus neve olyan erıteljes, mint aki ezt a nevet 
hordozza. Ezért nem akarja, hogy megismerd Jézus nevét és az abban levı hatalmat, ami 
hozzá tartozik. Ezért próbálja meg a szenteket kigyomlálni a gyülekezetbıl mindenféle 
butaságokkal, megtévesztéssel.  
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Annyiféle dolgot hallottam, hogy elámultam, hogy milyen trükkökkel szedi ki az ördög a hí-
vıket a gyülekezetbıl. Tehát az ördög nem akarja, hogy megismerd a Jézus nevében levı erıt és 
hatalmat, inkább szembekötısdit játszik Krisztus Testével, aminek mindannyian tagjai vagyunk.  

Ez a sötétség leple, a Biblia ezt írja. Nem zavarja az, ha valaki vallásos, mert a vallás nem 
tanít Jézus nevének az erejérıl és a hatalmáról. Az viszont zavarja az ördögöt, ha megismered 
Jézus nevét és a benne levı hatalmát.  

Ha te világosságot kapsz Jézus nevének az erejérıl, használod ezt a nevet, akkor az ördög 
fenyegetve érzi magát. Ezért próbál minden olyan korlátot, gátat bevetni, hogy valamilyen 
módon leválasszon arról a helyrıl, ahova az Isten elplántált.  

Levágjon arról a teljesevangéliumi gyülekezetrıl, ahol tanítják a Krisztusban levı 
hatalmat és a gyızelemben járást. Az ördög fenyegetve érzi magát. És a következık történtek, 
miután ez a sánta az Ékes kapunál visszanyerte az egészségét.  

Több mint 40 éves lehetett a bibliatanítók szerint, tehát nagyon sokáig ott ülhetett a 
kapuban, hogy meg tudjon élni. Ugye azt mondta Péter, hogy amim van, azt neked adom. És a 
Jézus neve van a birtokomban, és erre a névre ez a betegség hajtson térdet.  

Mert minden betegségnek van neve, az orvostudomány már megnevezi a különbözı 
betegségeket, így tudják azonosítani. De van egy név, ami a betegségek fölött van, ami 
mindenekfölött van, ez a Jézus neve! És erre a névre, a többi névnek térdet kell hajtani.  

Tudjátok mi történt? Utána ez a nyomorék, aki meggyógyult Isten dicsıségére, ez ott 
szökdécselt, ugrált és örvendezett, s mindenki a csodájára járt. De az ördög ezt nem nézhette 
jó szemmel, mert valóban fenyegetve érezte magát, hogy itt az emberek meggyógyulnak a név 
használata által. Milyen ellenlépéseket tett az ördög?  

Apostolok cselekedetei 4,17 
17. De, hogy tovább ne terjedjen a nép között, fenyegetéssel fenyegessük meg ıket, –

mármint az apostolokat –, hogy többé egy embernek SE SZÓLJANAK EBBEN A NÉVBEN .  
Apostolok cselekedetei 5,28 
28. Mondván: Nem megparancsoltuk-é néktek parancsolattal, hogy NE TANÍTSATOK 

EBBEN A NÉVBEN? És ímé, betöltöttétek Jeruzsálemet tanaitokkal, és mireánk akarjátok 
hárítani annak az embernek vérét.  

Mert be volt rezelve az ördög.  
Apostolok cselekedetei 5,40 
40. Engedének azért néki; és miután elıszólították az apostolokat, megveretvén, 

megparancsolák, hogy JÉZUS NEVÉBEN NE SZÓLJANAK , és elbocsáták ıket.  
Komolyan frászban volt az ördög. Fenyegetve érezte magát és próbálta leállítani az Evan-

gélium a terjedését, ami természetesen nem sikerült, mert ma is terjed az Örömhír. Hallelúja!  
Próbál az ellenség zőrzavart kelteni. A gyülekezeti tanokba az is beszivárgott, hogy ma 

már nem mőködnek a csodák és a jelek, az csak a korai egyházban volt, az apostolok 
idejében, és ahogy ık meghaltak, akkor vége lett. Léteznek ilyen téves tanok, de nem nálunk.  

Következı ilyen megtévesztés: hát, ha Isten úgy akarja, akkor majd meggyógyítja azt az 
embert. De azt tudjátok, hogy Isten akarata az, hogy az emberek meggyógyuljanak. Jézus volt 
Isten akarata, mőködésben. Mert az embereket nem megbetegítette, hanem meggyógyította.  

Amikor a leprás odament hozzá, akkor ı ugyan kételyekkel ment oda, hogy képes-e, és 
akarja-e meggyógyítani. Erre Jézus azt mondta, hogy akarom, tisztulj meg. Ezzel kifejezte 
Isten akaratát.  

Isten akarata az, hogy mindenki meggyógyuljon. És annak idején Jézusnak meg volt hozzá 
a képessége is. Ma pedig az újjászületett hívık rendelkeznek vele, hogy hatalommal imádkoz-
hassanak a gyógyulásért, szabadulásért. 

Aztán több keresztény fohászkodik erıért. Uram, adj erıt, hogy erısebbek legyünk. Ez 
pont olyan, mintha valaki hitért imádkozna. De Isten nem tud adni még egy nagy lapát, vagy 
nagy vödör hitet. A hit egyedül hallásból származik. Hallgatni kell az Igét.  
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Az isteni erımő itt van bennünk, miután befogadtuk az Úr Jézust és betöltekeztünk Szent 
Szellemmel. Ez az isteni erı bennünk van. Nem kell külön erıt kérni, hanem csak aktivizálni 
kell, és ki kell árasztani a hit szavain keresztül, a nyelvek imája által.  

Sok felekezet sajnos olyan, mint az ovisok. Nem gyülekezetbe járnak, hanem csak 
gyülekezetesdit játszanak. A kettı között nagy különbség van. Ébredj fel! Használd a nevet, 
mert ez a név a tiéd. Ez a név ma is mőködik.  

Mindazoknak mőködik, akik mőködtetik. Fedezd fel, hogy milyen hatalom áll a név 
mögött. Mert ha ebbıl világosságot kapsz, akkor a név is erıteljesebben fog mőködni a 
számodra.  

Ennek a szobalánynak hivatalos, aláírt, lepecsételt dokumentuma volt az örökségrıl. De 
nem volt képes használni, mert nem tudott róla. Nem tudott róla azáltal, mert senki el nem 
mondta, hogy mi áll azon a papíron.  

Ha a keresztényeknek nem mondják el az igazságot, hogy mi áll a Bibliában bizonyos 
dolgokkal kapcsolatban, akkor sok esetben tévedésben vannak. Megtévesztésben. És az 
ismeret hiányának fogságában sínylıdnek. 

Azt hiszem, hogy mindenki tudja a különbséget, hogy most mennyi ismerete van, vagy 
amikor nem járt teljesevangéliumi gyülekezetbe, akkor milyen ismerete volt. Nekünk 
rendelkezésünkre áll az újszövetségnek a dokumentuma. Mindenkinek ott van a kezében. 
Rajta van a pecsét, ami nem más, mint az Úr Jézus vére. Az İ drága szent vére.  

Amikor Jézus felvitetett a mennybe, ennek az ünnepe ebben az évben május 10-e. Pünkösd 
elıtt 10 nappal vitetett fel nagy dicsıségben, az Atya jobbjára. İ ránk hagyta a gyıztes nevet, 
és ezzel tengernyi lehetıséget. Nekünk csak ki kell aknázni ezt, meg kell tanulni kibányászni 
azt a kincset, ami rejlik a név mögött. 

A FEDEZET: JÉZUS ISTENSÉGE 
Liberális keresztény (magyarul mondva modern keresztény) csoportok helyenként elkezdték 

tagadni Jézusnak az Istenségét. Abban az országban is, amelyet Isten az İ szolgálata hívott el, 
azaz az Egyesült Államokban is. Kezdték megkérdıjelezni a szőztıl való születést.  

Mert csak az által lehet Jézus istenségérıl beszélni, hogy nem földi apja volt, hanem Isten 
volt az apja, a Szent Szellem által. Azok, akik így gondolkodnak, és így beszélnek, számukra 
semmit nem jelent a név. Ugyanis, ha ıszerintük Jézus nem szőztıl született, akkor nem Isten, 
és hogyha nem Isten, akkor az İ neve nem ér semmit, mert nincs erı és nincs hatalom benne.  

Kenyon a következıket írja: Jézus isteni mivolta a kereszténységnek a legkritikusabb 
pontja. Ha ezt valakinek sikerül kikezdeni, akkor a gyülekezeti Test elveszíti a szívét, 
elveszíti a lényegét. Mert a Krisztus teste mire épül? A feltámadt Krisztusra!  

Ha elveszíti a lényegét, akkor egy holt vallássá válik, ahol nincsenek jelek, nincsenek 
csodák. Ennek a társadalomban is érezhetı a hatása. Mert ha Jézus nem Úr, akkor nem szólhat 
bele erkölcsi kérdésekbe. Ha Jézus nem Úr, a tanításai elvesztik az erejüket.  

És ha Jézus nem Úr, akkor a házasság erkölcsisége alap nélkül marad. Nincs mire 
hivatkozni. Ma már világosan látszik ez a negatív visszahatás, akár az oktatásban, akár a 
társadalomban, a liberális vagy úgymond modern gyülekezetekben.  

Jézus istenségének a megkérdıjelezése a mellékterméke a bőnözési és a törvénytelenségi 
hullámnak, ami végigsöpör a világon. Mert nem tartanak ezek az emberek semmitıl. Nincs 
isteni fajta tiszteletük és hitük.  

A gyülekezet szót írják nagybetővel is, amikor a Gyülekezet Testérıl beszélünk, az 
Egyházat, Krisztus Testét értjük alatta. És amikor kisbetővel írjuk, akkor a helyi gyülekezetrıl 
– a Test egyik egységérıl – beszélünk.  

A gyülekezeti Testben dúló csata, az az egyik oka annak, hogy ma nagyon sok ember 
házasság nélkül él együtt. Aki hisz Jézus istenségében, az nem tud törvénytelen kapcsolatban 
élni. Az, aki hisz Jézus istenségében, az nem tesz engedményeket szexuális területeken.  
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Aki hisz Jézus Istenségében, az követni fogja a tanításait, erkölcsét, és útmutatásait az életben. 
Ha valaki azt állítja – márpedig vannak olyan csoportok, aki ezt állítják –, hogy Jézus nem volt 
Isten, csupán egy jó ember, akkor az egy sértés. Sértés az Atya számára és a Fia számára.  

De dicsıség Istennek, nekünk van egy Bibliánk, és ebben az igazság megíratott. A 
Könyvek könyve elmondja az igazságot, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia. Ámen! İ az élı 
Ige, aki testben megjelent. Jézus ma is él, és nekünk adta a gyıztes nevét.  

Ennek a névnek az İ isteni mivolta a fedezete. Azért van benne erı és hatalom, mert ez 
egy felmagasztalt név. Egy erre az esetre tartogatott név, ahogy a korábbi tanításokban már 
errıl szóltunk. Ez félre volt téve. Arra vártak, hogy ezt a nevet annak adhassák, aki kiérdemli. 
És ez az Úr Jézus volt. İ pedig neked adta a nevét.  

Ez a név minden név fölött áll! Minden tünetnek, betegségnek, problémának, anyagi 
gondnak, van neve. De Jézus neve, mindezek felett áll. Jézus nevére térdet kell hajtaniuk, mert 
meg van írva.  

Itt is van egy kis félreértés. Van, akik azt mondják, hogy Jézusnak hajtanak térdet ezek a 
dolgok. Ez az Ige nem azt mondja, hogy Jézusnak, hanem Jézus nevének. Mert Jézus nincs itt 
a földön jelen pillanatban, csak a Szent Szellem által képviselteti magát.  

Viszont a gyıztes neve velünk van, mert nekünk adta. A szánkban van, csak szólni kell. 
Használatra kaptuk a nevet. Ez a név hatalmat ad neked három világban: a mennyben (a 
szellemi birodalomban), a földön (a fizikai síkon), és a sötétség erıi felett. Ez a név a tiéd.  

Lukács 19,13 
13. … Kereskedjetek, míg megjövök.  
Az angol fordítása úgy hangzik: Uralkodjatok, míg eljövök!  
Ezek Jézus szavai. Tehát használd a Krisztusban kapott hatalmadat, használd a Jézus 

nevét, és ne engedd be a felségterületedre a füstös képőt.  
Ehhez példát is kapcsolok: A 2. világháború végén, az Egyesült Államok elfoglalta 

Németországot és irányította az életet. Nekünk is ezt kell tenni, elfoglalni a hatalmi helyünket, 
és irányítani az életünket. Jézus azt mondta, hogy foglald el, vessd uralmad alá a földet, az İ 
eljöveteléig. Ezt neked kell megtenni.  

Neked van törvényes hatalmad, mert az Ige azt mondja, hogy te állj ellen az ördögnek, ı 
meg kénytelen elfutni tıled. Jézus neve segítségével tudod megélni azt a gyızedelmes életet, 
amit Jézus már megszerzett. Tehát a gyızedelmes élet megvan, csak birtokba kell venned, 
hogy megnyilvánuljon a te életedben is.  

Múlt héten kellett volna megemlékezni arról, hogy angol missziósok áthajóztak Amerikába, 
hogy hirdessék az Evangéliumot a föld végsı határáig. A partraszálláskor 1607. április 29.-én 
egy keresztet helyeztek le, s minden bizonnyal Jézus nevébe tették a lábukat a kontinensre.  

Az Úr dicsıségére ajánlották fel azt a földrészt, amibıl késıbb létrejött az Egyesült 
Államok. A Jézus nevében mentek hirdetni az Evangéliumot. Birtokba vették azt a kontinenst, 
a név által. S eltelt száz valamennyi év, mire kialakult és létrejött az Egyesült Államok. 

Hagin „Hiszek a látomásokban” címő könyvében olvashatjátok, amikor szólt hozzá az Úr, 
hogy az Egyesült Államokat Isten elhívta arra, hogy a nemzetek felé hirdessék az Evan-
géliumot. És nagy szolgálatok növekedtek ki. Mindez arra vezethetı vissza, hogy nem vallási 
alapokra épült, hanem teljesevangéliumi szolgálat tette a lábát a partra. 

Különösebben nem akarok nevet mondani, de a neves szolgálatok többsége onnan 
származik. Ma is nagyon sok olyan szolgálat van, amire mi is rácsatlakozunk és hivatkozunk. 
Többek között Hagin is az Egyesült Államokban élt és szolgált.  

Érdekes módon vannak emberek, akik ellenszenvesen szólnak, hogy jaj, hát megint 
amerikaiak. İk valójában európaiak, akik innen mentek oda hirdetni az Evangéliumot. 
Meglehet, hogy ki akartak bújni a vallásosságból és a korlátokból, hogy szabadon 
hirdethessék az igaz Evangéliumot. És Isten hatalmasan felemelte azt a népet.  
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Hát képzeljétek el, hogy odamennek egy kontinensre, ahol nincs ipar. Azért Angliában 
addigra már valamilyen mértékben kifejlıdött az ipar. Gépeket, eszközöket azt mind be kellett 
telepíteni, vagy ott kellett legyártani, úgymond a semmibıl.  

Isten a világ fölé emelte az Egyesült Államokat. A hadserege is egy magas rangon álló 
hadsereggé vált. Ha nézitek a 700-as Club adását, bizony láthatjátok, most leáldozóban van ez 
a dicsıség, mert nem az Úr útját követik.  

Hagin is kapott figyelmeztetést, benne van a könyvében: ha eltérnek az igei úttól, akkor 
ítélet fog szállni Amerikára. Pásztorkonferencián már nem egyszer hallottam, elöljárónk is 
mondta, hogy bizony Amerika ítéletet fog kapni. Az elragadtatás után meg fog semmisülni.  

Mert odáig jutottak el, hogy a törvénybe fölvesznek olyan dolgokat, ami ellentétes Isten 
elveivel. Pedig, ha egy kicsit visszanéznének a történelembe, akkor láthatnák, annak az 
országnak kimondottan keresztény alapjai vannak. Csak a megtévesztı egy kicsit bezavart. 
Próbálta az embereket eltéríteni az igazságtól.  

Mielıtt imádkoznánk értetek a gyógyító sorban, szeretném azt elmondani, hogy Hagin 
szolgálatában, ha valaki kézrátételes imádságot kért – tehát gyógyulásért jött az alakomra –, 
akkor egy kéthetes igetanulmányra küldte. Két hétig tanulmányozza az Igét a gyógyulásával 
kapcsolatba, és tegyen olyan megvallást, hogy: a kézrátételkor meggyógyulok! 

Hitét abban fejlessze ki, abban árassza ki, hogy a kézrátétel során a kenet beárad a testébe, 
s a kenet megtöri az igát, ahogy írja az Ige. És a gyógyulása valóságba jön. Mert a 
gyógyulásunk megvan, mert 2000 évvel ezelıtt Krisztus ezt már megszerezte, csak egy másik 
kérdés ennek a valóságba szólítása.  

Aki így járt el, aki engedelmes volt ennek a kéthetes várakozásnak, és igetanulmányo-
zásnak, az minden esetben megkapta a gyógyulását, tehát valóságba jött a gyógyulás. Ennek 
látom az értelmét.  

Volt, amikor korábban én is azt kértem tıletek, hogyha valami konkrét tünettel jöttök ki a 
gyógyító sorba, akkor mondjatok hozzá igeszámot. Hogy te milyen Igén állsz, hogy tudjak 
csatlakozni hozzád hitben.  

Mert általában mi történik? Mondhatni, hogy általában kimennek a gyógyító sorba, és ha 
az illetınek nincs meg a kellı hite, mert nem hangolódott rá az Igére, és nem jön meg a 
gyógyulás, akkor csalódik. Szomorú és keserően megy el.  

De ha a hitét felgerjeszti egy bizonyos idı alatt, akkor sokkal nagyobb esélye van arra, hogy 
a gyógyulása valóságba jöjjön, amit Krisztus megszerzett. Van egy érdekes mondat, amit 
leírtam a pásztorkonferencia során: az elkeseredés nem része az isteni útnak, az isteni tervnek.  

Tehát a száj szélének nem lefelé kell görbülni, hanem felfelé, akármilyenek is a látható 
dolgok. Ha rossz híreket kapnál, vigyázz, hogy mit mondasz ki. Azt fogod megkapni, amit 
elsı alkalommal kimondasz azzal kapcsolatban.  

Ha valaki például elesik a jégen, és úgy beveri a fejét, hogy csillagokat lát, akkor ne azt 
mondja, hogy menten itt halok meg, mert meg lesz néki, amit mondott. Akkor is, ha 
röpködnek a csillagok, jelentse ki, hogy én élni fogok, mert Jézus sebeivel meggyógyultam. 
Tehát nagyon fontos, hogy fıképpen egy hirtelen egy baleset esetén mit mondasz ki. A 
szíveteket készítsétek el erre.  

A komoly problémák pedig ott gyökereznek, hogy a keresztény nem meditál, nem 
elmélkedik kellı idıt az Igén, és ezáltal az elméje nincs megújítva. Mert a kérdés az, amire 
nekünk fókuszálni kell, hogy Jézus ki nekünk? Mit tett értünk Jézus? Kik vagyunk İbenne? 
Kik vagyunk İáltala? S az imakönyvünkben ez szépen össze van foglalva.  

Minden a maga neme szerint terem. A szavaink is. Kéretik vigyázni az orrunk alatti 
nyílásra! Az sem rossz megoldás, ha valaki azt mondja, hogy én elıtte mindig háromig 
számolok, és csak utána nyitom meg a számat. A saját érdekedben tedd így!  

Mindig az életet szóld! Ha ismerısrıl, munkatársról vagy barátról hallasz, hogy 
kórházban van, vagy elütötte az autó, akkor ne arról beszéljél, hogy hú, hát ez milyen súlyos 
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helyzet, mert ez a halál szava. Az élet szavát szóld felette! Olyannal ne is oszd meg a 
problémákat, aki azt nem tudja, hogy mi az élet szava, mert csak a halál szavát szólná.  

Nagyon fontos, hogy amikor van egy krízishelyzet és a hívı a hit szép harcát harcolja – 
mert egyetlen harca van a hívı kereszténynek, a hit szép harca –, akkor a körülötte levık, 
elsısorban a család, mit szól. Az élet szavát, vagy a halál szavát szólják? Esetenként idı elıtt 
már temetik az illetıt.  

Egyedül Krisztus ereje munkálkodhat a hívık testében, minden más munka le van állítva, 
le van zárva, a Jézus nevében. Kötve tartjuk a sötétség minden erejét. Megáldjuk a család-
tagokat, minden mennyei áldással a Krisztusban.  

Hálát adunk Szent Szellem a folyamatosan áradó kenetért, a megırzı és helyreállító 
ırjáratodért a szentek testének a határain, a Jézus nevében. Élj a Jézus nevében levı erıvel és 
hatalommal, hogy Isten dicsısége kiáradjon. Élj a gyızelemben és a szerzett jogokkal.  

Tegnap kaptam egy kis filmet, amit egy utcai keresztezıdésben fölszerelt kamera vett fel. 
Következı a szituáció: Képzeljetek el egy csomópontot éjszaka. Egyik oldalon jön egy kis 
furgon, a másik oldaláról jön egy kis motoros tricikli.  

Elkerülhetetlen volt az ütközés, viszont a triciklisnél egyszer megjelenik egy alak, és fény, 
s egy szempillantás alatt épségben átkerül a másik oldalra. Áttranszportálódott egy angyal 
által, hogy a balesetet elkerülje. Kimenekítette egy angyal. Ilyen védelmetek legyen nektek is! 

Ráadásként egy kis összefoglaló a vasárnapi „Elmélyedni az Igén” címő tanításból. 
Felkészülni békeidıben kell. Nem akkor, mikor a betörı már a zárat nyitja. Tehát az izmokat 
– a hitizmokat – békeidıben kell megerısíteni.  

Az ember el sem tudja képzelni, ha valakit elgáncsol a füstös képő, akkor átmenetileg 
milyen gyorsan le tud szaladni a hite. Mert az egy váratlan esemény általában, egy rossz 
jelentés, és akkor már késı az embernek a hitét építeni. Tehát azért mondom, hogy békeidıben.  

Mert a bölcs ember az mindig elıre felkészül dolgokra és helyzetekre. Már akkor kell az 
Igén is elmélyedni, amikor még minden rendben van. Hogy mire jön a tolvaj, addigra a 
hitizmaid olyan erısek legyenek, hogy fél kézzel ki tudd penderíteni.  

Róma 11,17 
Ha pedig némely ágak kitörettek, te pedig vadolajfa létedre beoltattál azok közé, és 

részese lettél az olajfa gyökerének és zsírjának; 
Pogányként nem volt szövetségünk az Istennel. Mi a Megváltónkon keresztül, az új 

teremtés által lettünk beoltva az igazi tıre. Ez olyan gyönyörő mondat. A felnövekedéshez 
rendszeresen magunkhoz kell venni, magunkba kell fogadni a beoltott Igét.  

El kell mélyedni az Igén, s ezáltal jön egy elmeépülés, elme megújítás. Utána már a 
megújított elme tudja irányítani az életünket. Az Igét ki kell mondani, közben az elme meg 
kénytelen hallgatni. Így, ahogy te kimondod, az elme meg hallgatja, közben megújul az elme, 
megújul a gondolkodásmód. Ez a kulcsa az elme megújulásnak. Ezt a Róma 12,2-ben találjátok.  

Ha nem csusszan azonnal az ember szívébe valamelyik Ige, ami fontos lenne a számára, 
akkor írd ki egy darab papírra, és ragaszd ki a fürdıszobában, vagy az autóban, vagy ahol 
sokat tartózkodsz. Addig mondd, amíg az be nem épül a szívedbe. Amíg túlcsordulásig nincs 
a szíved az Igével, és ki nem folyik, mint a forrásból a víz, és patakocska lesz belıle.  

Ha viszont a félelem megkísértene, akkor kezdd el ismételgetni az odavaló Igét, és úgy 
cselekedni, ahogy Jézus tette a pusztában. Azt válaszolt az ördögnek, hogy meg van írva. 
Ezzel kezdte a válaszát, hogy meg van írva. Hivatkozzál te is egy-két dologra.  

Az Igén elmélkedni, meditálni szükséges. Ezt nem elıször halljátok. De ez mit jelent, és 
hogyan történik? A meditálás nemcsak gondolkodást jelent, hogy nézed a betőt, és forgatod a 
szívemben, meg az elmédben, hanem közben motyogod. Tehát gondolkodsz rajta és 
mormogod. Tehát hangot adsz ki, valamilyen formában.  

Mindaddig kell ezt tenned, amíg a szívedben az az Ige mélyen el nem plántálódik. Tehát gon-
dolkodsz rajta, és egyúttal mondogatod. Józsuénak igen jó tanácsot adott az Úr ezzel kapcsolatban.  
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Józsué 1,8 (Új King James fordítás) 
El ne távozzák e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál, elmélkedj, 

meditálj arról, éjjel és nappal, hogy mindent figyelmesen és úgy cselekedjél meg, amint 
meg van írva abban. Mert így gyarapodóvá teszed útjaidat és sikered lesz. 

A siker útja itt van leírva. És ez a gyarapodás útja is. Ha megvalljuk a beoltott Igét, az 
elvégzi a munkát. Ez a gyarapodás, ez a siker útja.  

(Köszönjük Uram, nagyon erıteljes a kenet! Nagyon erıteljes. Munkálkodik az Úr, azt 
jelenti. A tudás szava által jön ez.) 

Isten egy szeretı és megjutalmazó Isten! Írja a Zsidó 11,6. – akik İt szorgalmasan 
keresik, azokat megjutalmazza. A betegség jutalom? Nem. A szegénység jutalom? Nem. Tehát 
Isten nem ad semmiféle átkos dolgot az embernek. A megjutalmazás az egy pozitív dolog.  

Minden a maga neme szerint terem. A szavaink is és a vetésünk is. Pesten hallottam 
korábban, ha valaki 100 forintosokat vet a perselybe, akkor 100 forintosokat fog visszakapni. 
Ha 1000 forintosokat vet, akkor 1000 Ft-osokat fog aratni, és így tovább. Így mőködik a 
nagyobb címleteknél is. Biblia írja le az elsı lapokon, hogy minden a maga neme szerint terem. 

A hazugságot szólók soha nem fognak gyarapodni. Ha valakinek anyagi gondja van, 
akkor vizsgálja meg azt a területet, hogy eleget elmélkedik-e az Igén, megújítja-e az elméjét?  

Találkoztam egy érdekes világi weboldallal. Az a címe: szemléletfejlesztés.hu. Jézus 
nélkül ír a gondolkodásról. Mondhatni, hogy koppintja a Bibliát, csak Jézus nélkül. Azt mondja, 
hogy kétféle gondolkodás van, a problémalétrehozó gondolkodás, és problémamegoldó 
gondolkodás. Amit mi úgy ismerünk, hogy pozitív és negatív gondolkodás.  

Azt tanácsolja, hogy ismerd meg a milliomosok észjárását, és alkalmazd, mert az álmaid 
így fognak valóra válni. Ugyanis van olyan ember, aki szegény, de ı a hite szerint milliomosnak 
látja magát, és el is fog indulni ezen az úton. Aztán van olyan, akinek van pénze, de szegénynek 
vallja magát, az pedig tönkre fog menni. 

Megdöbbentett egy eset. Egyik gyülekezetbe járt egy házaspár. Több mint 15 éve 
újjászülettek. Elmentek nyugdíjba, s tovább dolgoztak egy cégnél. A gyülekezetben mindig 
hálát adtak az Úrnak, hogy milyen jól élnek anyagilag. Pásztor ugyan azt mondta, hogy ı soha 
nem vette észre a perselyben ennek a hozadékát.  

Aztán történt egy fordulat és a cégnél leépítés történt. Kettejük helyett egy embert 
alkalmaznak. Most a nyugdíjukból kell megélni, ami kettejüknél azért 100 ezer forint fölött van. 
De panaszkodnak, hogy nem tudnak belıle megélni. Megsértıdtek Istenre, és nem járnak 
gyülekezetbe. Én megkérdezném, hogy hol van ehhez az Ige? Melyik Ige alapján cselekszenek?  

Mert nem Isten vonta el tılük a pénzt. Jött egy fordulat és levágattak a pénzforrásról. De 
ha ık a szép idıkben, a jó években megfelelı magot vetettek volna, akkor biztos, hogy most 
nem lenne anyagi gondjuk. Mert minden a maga neme szerint terem. Hallelúja! 

A helyüket elhagyók megállnak a szellemi növekedésben, fejlıdésben. Nincs olyan, hogy 
valaki abbahagyja a gyülekezetbe járást, és megáll azon a hitszinten, hanem a lejtı jön. A 
szinten tartáshoz és a növekedéshez folyamatosan kell járni a gyülekezetbe, mert Isten nem 
véletlenül rendelte el az összegyülekezést. Ne a pásztor legyen egymaga. Kinek prédikálna?  

Folytonos kijelentések jönnek, eddig számunkra ismeretlen területekrıl. Fontos, hogy a 
helyünkön és Isten idızítésében legyünk. Ekkor vagyunk a legáldottabbak és a legsikeresebbek. 
Le kell imádkozni a korrupció és az antiszemitizmus szellemét.  

Több neves felkent szolgáló hazaköltözött az Úrhoz, de a kenetet nem vitték el a 
mennybe, arra itt van szükség. Isten most ezeket a keneteket kiosztja. Várjuk! Kötényünket 
kifeszítjük és várjuk. Nem a láthatókra nézünk, mert az lehúzza a hitet. Ige épít és felemel. 
Hallelúja. Dicsıség Istennek.  

 
 
A függıleges vonallal jelzett igeversek más fordításokból származnak. 


