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AZ ÉN NEVEMBEN…  
Bor Ferenc 

Ságvár, 2013. 06. 03. 
 

Hálát adunk az Szent Szellemnek, hogy bekapcsolta az ajándékokat! Helyreállítás folyik a 
szemben, a medence szerveiben, a csontokban, az ereik területén, torokban, lábban több helyen, 
ízületekben, elsıként a láb hüvelykujjat mutatta az Úr. A hát jobb oldalán a bordák alsó részénél 
van gyógyulás. Fejfájás eltávolításán munkál az Úr. Látjátok milyen csodálatos az Úr.  

Köszöntsd a szomszédodat, és emlékeztesd arra, hogy a név kincs! Elsıként pontosítással 
kezdenék, kapcsolódva a múlt heti tanításhoz. Ahogy növekszik a világosságunk, egyre tisz-
tábban látunk. Az Ige azt mondja, hogy tükör által homályosan látunk, ami azt jelenti, hogy itt 
a földön a teljes igazságot úgy sem fogjuk megismerni, csak növekszünk benne.  

Elhangzott, a múlt héten felolvastuk a János Evangélium 16,23-24 verseit, és nehogy fél-
reértés tárgya legyen. Azon a napon, amit kérni fogtok az Atyától az én nevemben, azt meg-
adja, hogy a ti örömötök teljes legyen.  

Aztán valamilyen formában az is elhangzott, hogy a feltámadást követıen, használhatjuk 
Jézus nevét. Itt azt kell pontosítani, hogy a János 16-ban egy kérésrıl van szó, és a János 14-
ben, amit szintén felolvastunk, ott pedig egy követelésrıl van szó.  

Az Úr kopogtatott a pásztornál, hogy van egy Lukács 10,17, ezt most olvassuk el. Ebben 
az áll, hogy amikor a 70 tanítvány visszajött, örvendeztek azon, hogy a sötétség erıi engedtek 
Jézus nevének. Tehát a nevet használták már Jézus földi szolgálata során, de nem kérésre.  

A pontosítás az úgy hangzik, hogy kérésre nem használták Jézus idejében a nevet, hanem 
csak az újszövetségi idıszakban, az Úr Jézus mennybe menetelét követıen. Fontos ezt tisztán 
látni, nehogy valakit megzavarjon az, hogy a tanítványok is használták Jézus nevét követelésre, 
még az Úr földi szolgálata során.  

Lukács 10,17. 
17. Visszatért pedig a hetven tanítvány örömmel, mondván: Uram, még az ördögök 

is engednek nékünk a Te neved által! Ámen. 
Használták a Jézus nevét, mert felhatalmazást kaptak rá, de nem kérésre használták, 

hanem követelték az emberek gyógyulását, úgy, mint az Ékes kapunál, ahogy le van írva az az 
eset. Tiszta ez a kép?  

A múlt heti alkalom során itt elhangzott, hogy az újjászületett keresztény szellemében nem 
lehet démon, mert két dudás nem fér meg egy csárdában. És egy legyızött nem fog odamenni 
az ıt legyızıhöz.  

Ha bennünk az Úr Jézus meg a Szent Szellem lakik, akkor ı eliszkol. Nem is közelít. 
Ahogy elöljárónk szokta mondani, hogyha kihirdetem, hogy jövı héten megyek Sopronba, 
mire odaérek, az összes démon eltőnik. Mert tudják, hogy ismeri és használja is a hatalmát.  

Viszont a Máté 12-ben van egy Ige, ami kérdést szült. Olvassuk el, hogy tisztán lássuk ezt. 
Jézus a szolgálata során nagyon sok emberbıl kiőzte a démont, a gonosz szellemet. Mivel a 
testünket „háznak” nevezi a Biblia, azoknak a „háza”, akikbıl kiőzte a gonosz szellemet, az 
kitisztítva és üresen maradt.  

A kérdés pedig úgy hangzott, hogy mit jelent az, hogy a kitisztított, üres házba visszajön a 
démon hetedmagával, és gonoszabbnál gonoszabbakat hoz. Izgalmas kérdés ugye, amikor azt 
látjuk az Újszövetségben, hogy az újjászületett hívıben nem lehet démon, nem lehet más. Ha 
benne van az Úr Jézus és a Szent Szellem, akkor ellentétes erı nem lehet ott.  

Máté 12,43-45. 
43. Mikor pedig a tisztátalan szellem kimegy az emberbıl, víz nélkül való helyeken 

jár, nyugalmat keresve, és nem talál: 
44. Akkor ezt mondja: Visszatérek az én házamba, ahonnét kijöttem. És odamenvén, 

üresen, kisöpörve és fölékesítve találja azt.  
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45. Akkor elmegy és vesz maga mellé más hét szellemet, magánál gonoszabbakat, és 
bemenvén, ott lakoznak; és ennek az embernek utolsó állapota gonoszabb lesz az elsınél. 
Így lesz ezzel a gonosz nemzetséggel is. Ámen. 

Várakoznunk kellett az Úrra, míg megjött a válasz, de megérkezett. Elsıre ellentétesnek 
tőnik, de a Biblia nem mond ellent önmagának. A pásztor már szólt arról, hogy Kenneth Hagin-
nek volt egy alapelve az igeértelmezéséhez: ki mondja, kinek mondja, mit mond? Továbbá egy 
Igét más Igéknek a világosságában kell megvizsgálni. Ez egy nagyon fontos alapelv.  

Az, hogy ki szól itt, az teljesen egyértelmő: Jézus szól. Kinek szól? Újjászületett vagy nem 
újjászületett embernek? Kétségtelen, hogy nem újjászületett embereknek szólt, nem újjászületett 
emberek felé szolgált, mert akkor İ még nem volt a kereszten, nem végezte be a megváltást.  

A megtisztított „ház” abban az idıben be tudta-e fogadni az Úr Jézust és a Szent Szellemet? 
Nem, mert a megváltás még nem történt meg. A „ház” üresen maradt, így megvolt az esélye 
annak, hogy visszajön a volt „lakó”.  

Most, az Újszövetségben, amikor valaki befogadja az Úr Jézust, a Gyıztes fog bejönni a 
szívébe a legyızött helyett. Aztán ráadásul még a Nagyobbat, a Szent Szellemet is befogadja 
a hívı, akkor ott másnak már tényleg nincs helye.  

A „házunkban”, a földi, fizikai testünkben ennélfogva csak a jó lakik: az Úr Jézus és a 
Szent Szellem. Bízom benne, hogy ez a kérdés is tisztázódott.  

Folytatjuk a Jézus nevérıl szóló tanítássorozatunkat, a 7. résszel.  A mai tanítás címe: Az 
Én nevemben… Kezdjük az igeolvasást az egyik legklasszikusabb igesorral, ami Jézus 
nevének a használatáról szól.  

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. 
Azt mondja az Ige, hogy a hívıket, a következı jelek, csodák, ismertetıjelek követik, 

kísérik. Ilyen részletesen a görögben találtam meg. És elsıként, mi szerepel a felsorolásban? 
A gonosz szellemeknek a kiőzése, eltávolítása, kivetése, a Jézus neve által.  

Azaz, az újjászületett hívık hatalmat fognak gyakorolni a démonikus erık fölött. Mert, 
hogy kezdıdik az igevers? Akik hisznek… Kik hisznek? Nem az elveszettek hisznek, hanem 
akik újjászülettek. Tehát ez az igevers az újjászületett keresztényekre vonatkozik.  

Tudatosítani kell, hogy minden hívınek megadatott ez a hatalom. Nemcsak a pulpitus 
mögött állóknak jár, hanem mindenkinek. Aki befogadta az Úr Jézust, használhatja az İ nevét. 
A János 1,12 versben olvashatjuk azt, hogy akik befogadták İt, hatalmat ada azoknak.   

(A gerincnek az alsórészén is van gyógyító kenet. Ott munkálkodik az Úr Szelleme.) 
Az Apostolok cselekedetei 16. fejezetben történt egy olyan eset, amikor Pál kiőzte egy 

lányból a jósló szellemet. Ez a várost az alapjáig felkavarta.   
Apostolok cselekedetei 16,16-19. 
16. Lın pedig, hogy mikor mentünk az imádkozásra, egy szolgálóleányka jöve elınk-

be, akiben jövendımondásnak szelleme volt, aki az ı urainak nagy hasznot hajta jöven-
dımondásával.  

17. Ez követvén Pált és minket kiált, mondván: Ezek az emberek a Magasságos 
Istennek szolgái, akik néktek az üdvösségnek útját hirdetik.  

18. Ezt pedig több napon át tette, Pál azonban megbosszankodván, és hátrafor-
dulván, mondá a szellemnek: Parancsolom néked a Jézus Krisztus nevében, hogy menj 
ki belıle. És kiméne abban az órában.  

19. Látván pedig annak az urai, hogy keresetüknek a reménysége elveszett, megfogva 
Pált és Silást, vonák a piacra a hatóságok elé. Ámen. 
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Több napig követte ez a lány Pálékat. A kérdés az, hogy miért nem az elsı napon őzte ki 
belıle Pál ezt a gonosz szellemet? Mert a Szent Szellem nem indította akkor. Elérkezett az a 
bizonyos pont, amikor a Szent Szellem indította, hogy most cselekedjél, én is ott vagyok.  

Ez a lány jósolt, a jövendımondás szelleme volt benne. És a pénzt az ı gazdája tette el. 
Ezért lett belıle nagy botrány, mert megszőnt a kereseti forrás. Megvesszızték Pálékat, aztán 
börtönbe zárták ıket.  

És az a gyönyörő eset következik, ha tovább olvassátok, hogy éjfélkor, a legsötétebb órá-
ban elkezdték dicsérni Istent. Leszállt a kenet, lejöttek az angyalok a kenettel együtt és lehull-
tak a bilincsek, kinyíltak a börtönajtók és szabaddá váltak.  

Figyeljétek meg, Pál nem a lányhoz szólt, hanem a gonosz szellemhez. Mert – még fogjuk 
olvasni –, hogy nem a test és vér ellen van nékünk tusakodásunk. Tehát nem a fizikai 
testünkkel kell a csatát megvívni, hanem szellemi szinten.  

Ennek a gonosz szellemnek nem volt választása, Jézus nevére neki ki kellett menni a lány-
ból. A Filippi 2,9 írja, hogy miért nem volt választása.  

Filippi 2,9. 
9. Annakokáért az Isten is felmagasztalá İt, és ajándékoza néki oly nevet, amely 

minden név fölött való; Ámen. 
Minden név fölött való Jézus neve, és erre a névre a legyızött ellenségnek, a senkiházinak 

engedelmeskedni kell! Mert minden térdnek meg kell hajolni. Volt egy „keresztelı”, mostan-
tól lehet, hogy senkiházinak nevezzük a füstös képőt. 

Mi végezte el azt a munkát, hogy a lányból a jósló szellem eltávozott? A név, Jézus neve! 
A Szent Szellem is csatlakozik hozzá. A névben levı hatalom által szabadult meg ez a lány. 
Ez a név ma is a rendelkezésünkre áll.  

Jézus neve gyakorlatilag egy kimeríthetetlen kincstár a hívık számára. Csak hatalommal 
alkalmazzák! A tegnapi, vasárnapi tanításban nagyon szépen halljátok majd, hogy a közle-
kedési rendır fel van szerelve eszközökkel.  

Van gumibotja, karszalag a kezén, egyenruhája, pisztoly az oldalán, mikor melyiket kell 
használnia. A törvény szerint a közlekedési rendır utasításait, karjelzéseit be kell, hogy tartsák a 
közlekedık. Ehhez hasonlóan mi is ilyen közlekedési rendırök vagyunk a szellemi világban.  

�Kenneth Hagin eseteket, gyakorlati példákat fogok említeni. Egyik gyülekezetben volt 
egy keresztény, aki zaklatta a pásztort és majdhogynem szakadást okozott a gyülekezetben. 
Kenneth Hagin nagyon sokszor bepillantást nyert Isten kegyelmébıl a szellemi világba. 
Ilyenkor a szellemek megkülönböztetésének az ajándékai mőködnek.  

Az Úr megmutatta, hogy ezt egy démon okozza. Azt az illetıt befolyásolja, az pedig szét 
akarja szaggatni Krisztus Testét, meg a pásztort zaklatja. Erıvel és hatalommal imádkozott: 
Te gonosz szellem, ezen ember felett szüntesd be a te tevékenységedet, a Jézus nevében!  

Mit tett erre az a kis lény? Nyüszítve összekuporodott és visszafeleselt. Nem akarok 
elmenni. És újabb parancsot kellett kiadnia: Márpedig Jézus nevében neked menned kell! S 
akkor eltávozott. Nem Hagintól félt ez a démon.  

Hanem visszaemlékezett Jézus Krisztus halálára, gyızelmére és feltámadására. Te is emlékez-
tetheted ıt, hogyha ilyen helyzettel állsz szemben: Jézus meghalt, lement a pokolba, legyızte, 
lefegyverezte, megbénította a sötétség minden erejét! Hatástalanította és ártalmatlanította a go-
nosz erıket majd gyıztesen feltámadt! Továbbá Nála vannak a pokolnak és a halálnak a kulcsai!  

�Más esetben egy elmeproblémával küszködı ember állt a gyógyító sorba, az orvos már 
nagyon közel állt ahhoz, hogy elmegyógyintézetbe utalja. Kapott egy bepillantást a szellemi 
világba, s látta, hogy egy kis majomszerő démon ült a vállán.  

Hangsúlyozni szeretném az elıbbiek alapján, hogy nem a szellemében volt benne, mert ott 
nem lehet, hanem kívül. A gonosz erık az ember elméjét és testét macerálhatják, támadhatják, 
befolyásolhatják kívülrıl, de nem belülrıl.  
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Ott ült a vállán, és körbefogta az illetı fejét, mint egy abroncs. Ebbıl származtak az elme-
problémái. Akik az elme osztályon, a zárt osztályon bent vannak, a legnagyobb többségüknek 
ilyen problémáik vannak.  

Kenneth Hagin Jézus nevében kiadta a parancsot: Hagyd el az elméjét, és ezt a helyet is, a 
Jézus nevében! Remegve és reszketve, eltávozott. Megjegyzi Kenneth Hagin, hogy amikor a 
sötétség erıi meghallják Jézus nevét, amikor mi hatalommal kimondjuk, minden egyes eset-
ben remegnek és rettegnek. Amikor használod Jézus nevét, akkor ezt a képet társítsad hozzá.  

Abban a pillanatban, hogy megtörtént ez a hatalmi ima, a férfi arca felragyogott. Azt 
mondta, hogy úgy érzi, mintha egy vasabroncs eltávozott volna a fejérıl. Itt is Jézus neve 
hozta meg az eredményt.  

�Következı történet: Egy vendégszolgálatra hívták Hagint. Azt tapasztalta abban a gyüle-
kezetben – bár szeretettel veszik körül –, ott mégis nehéz volt tanítani. Ez olyan, mint amikor 
elhangzik a tanítás, de minden visszapattan. A szentek nem fogadják be azt, amit hallanak. 
Tudom milyen, mert volt benne részem. Nem itt. Tapasztalatból tudom, hogy milyen az.  

Mikor egyszer megint arra járt, a pásztor azt mondta, hogy szeretnék veled valamit 
megosztani. İ is érezte ezt a nyomást, érezte azt, mintha a szószék egy börtön lenne. Imád-
kozott több napon keresztül, és pár nap múlva az Úr betekintést adott neki a szellemi világba. 

Azt látta, hogy a pulpitus fölött a tetıgerendán ott csücsült egy ember mérető majomszerő 
démon. Ez blokkolta Isten jelenlétét. Elıvette Jézus nevét és rákiáltott. Az leesett a szószékre, 
onnan az emelvényre, de vonakodott engedelmeskedni.  

Újra ráparancsolt, akkor már az emelvényrıl is leesett. Kiutasította: Jézus nevében azon-
nal takarodjon ki! Amit megfigyelt, az érdekes: addig nem mozdult a démon, amíg Jézus neve 
el nem hangzott. Mert az Ige mondja, hogy Jézus nevére térdet kell hajtani mindenkinek.  

Ahogy távozott, ment ki a terembıl, a pásztor követte. Ötlépésenként megállt és ismét 
parancsolnia kellett: Jézus nevében tovább, és kifelé! Megint tett öt lépést és újra megállt. Az 
utolsó lépéseknél megint parancsolt: Kifelé, Jézus nevében, és többé ide be nem jöhetsz! 

A szellemi világban látta ezt a pásztor, csak nem mindenkivel osztotta meg, mert félt, 
hogy esetleg nem érti meg mindenki ezt. Lényeg az, hogy amikor kikísérte, látta, hogy a túlsó 
oldalon bement egy másik épületbe.  

Ebbıl a történetbıl azt kell meglátni, hogy nekünk a lehetı legpontosabban kell fo-
galmazni. Olyan pontosan kell fogalmazni, amennyire csak képesek vagyunk, amennyi 
információnk van.  

Tehát az imáink legyenek célirányosak és minél pontosabbak. Mert ez az eset is arra 
világít rá, hogy nem volt elég egyszer parancsolni, hogy Jézus nevében takarodj innen! 
Ragaszkodott ahhoz a helyhez, ahol ı hátráltathatta a keresztényeket.  

Ha még nem vettétek volna észre, a Biblia nagyon sokat tanít a démonokról, a szokásaikról, 
a befolyásukról, az elnyomásukról. Haginnak van egy csodálatos könyve, a „Gyızedelmes 
Gyülekezet”. Ez a sötétség erıivel foglalkozik, hogy hogyan vehetünk gyızelmet felettük.  

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

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

Ez az Ige világosan elmondja, hogy nem a Gipsz Jakabbal kell bokszmeccset vívni, hanem 
Gipsz Jakabért kell imádkozni, hogy szabaduljon meg a gonosz befolyása alól. Egy szellemi 
munkáról van itt szó. A Kolosse 4,12-ot elolvashatjátok otthon. Ott Epafrás is azt mondja, hogy 
ı imában küzdött, harcolt, tusakodott a korinthusi gyülekezetért. Tehát imában, szellemben.  

A görögben a tusakodás ezt jelenti: küzdelem, harc, birkózás – de nem fizikai szinten.  
Ha az Efézus 6,12-tıl tovább olvassátok, ott megtaláljátok a szellemi fegyverzetet, 

amelyek között megtalálható a hit pajzsa. Amikor mi újjászületett hívık felöltjük a hitnek a 
pajzsát, akkor gyakorlatilag mi vagyunk a Földnek a pajzsa.  
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Nem egyszer hallottam, hogy az imáinkkal visszatartjuk az antikrisztust, hogy ne idı elıtt 
robbanjanak ki az utolsó idıknek az eseményei. Az imáknak tehát ereje van. Írja a Biblia: 
ahhoz, hogy az antikrisztus teljes mértékben színre lépjen, vissza kell tolatni valakinek, az 
pedig a Szent Szellem.  

Mikor fog a Szent Szellem visszatolatni? Amikor az Úr Jézus eljön értünk, mert a Szent 
Szellem bennünk lakik. És a Szent Szellem az elragadtatáskor kivonul a földrıl. Képzeljétek el, 
mi lesz itt. Ezért szorgalmazza az Úr, hogy vezessünk minél több elveszettet Isten királyságába.  

Azért vagy ott, azon a helyen, ahol épp most vagy, hogy hatalmat vegyél a körülmények 
felett. Lehet, hogy épp nem a fogadra való, de Isten mindenkit valahova elhelyez azért, hogy 
ott vegyen hatalmat. Ilyen tekintetben a pásztoroknak is van felelıssége a település felett. 

Dicsıség Istennek, mi megváltoztathatunk dolgokat, és az Igével kiegyenesíthetjük az 
életeket. A házasságos könyvre is gondoltam, mert igazából az is életeket egyenesít ki. 
Nagyon sok gyógyulás történik a szabadtéri alkalmakon, amik voltak a tavasz folyamán, és 
ezután is fognak folyni.  

Ez a harc, ez egy szellemi harc, mégpedig a láthatatlan erıkkel szemben. Ezeknek a 
láthatatlan erıknek az a célja, hogy Isten ellen munkálkodjanak. A démonok befolyása na-
gyon sokrétő. Ezt hallhattuk most a pesti alkalmon is.   

Elsıként akadályozni próbálják, hogy az elveszettek Isten királyságához csatlakozzanak, 
illetve a hívık szellemben növekedhessenek. Ezen belül úgy próbálja akadályozni a hívıket, 
hogy vagy ne tudjanak jönni az összejövetelre, vagy kirángatja ıket onnan, akármilyen okból.  

Hogy például ez egy rossz hely, és ide nem kell többet jönni. Mert vannak olyanok, akik a 
csúfolódók székébe ülnek és rosszhírét keltik Krisztus Testének.  

�Következı Hagin történet: Volt egy újjászületett hívı, aki nem tudott semmiben 
hosszútávon megállni. Se a munkahelyében, munkáit rövid ideig végezte, aztán föladta. Tehát 
nem volt kitartás benne. A gyülekezeti munkában sem volt kitartó. Néha szélsıségesen visel-
kedett, a pásztor arcába fújta a cigarettafüstöt.  

Hagin imádkozott érte, és az Úr megmutatta, ahogy épp megy egy járdán és három kis 
kutyaszerő démon követi. Amelyik irányba fordult, annak a befolyása alá kerül. Tudni kell, 
hogy a hívı döntésén múlik, hogy minek nyitja meg magát.  

A hívı döntése az, hogy a testi kívánságoknak enged-e, vagy nem enged, illetve milyen 
mértékben enged. Tehát nagyon sok minden az emberen múlik. Az a baj, hogy a világban 
élık, és a keresztények nagyobb része sem tudja, hogy a szellemeknek milyen befolyása van, 
milyen befolyása lehet, és mit lehet tenni ellene.  

Természetesen megvan a gyógyír: a Jézus neve! Hagin imádkozott, mert a szellemi világ-
ban nincs távolság, tér és idı. Imádkozott, szólt ezekhez a kis gonosz lényekhez, hogy Jézus 
nevében hagyjatok fel a követéssel és a tevékenységetekkel. Szüntessétek be ezt. Megtörte a 
sötétség erejét, hatalmát az illetı felett.  

Utána egy vagy sikeres ember, sikeres vállalkozó lett a munkájában, és ha jól tudom, akkor 
még gyülekezeti szolgálatot is elvállalt. Illetve az Úr arra indított, hogy menjen ebbe az irányba 
és ı ezt tette. Még a fınöke csodálkozott is, hogy ilyen kevés pénzért elmegy. Nem marad a 
munkahelyen, ahol a többszörösét kapta volna. Azt hiszem, dicsérı szolgálatba állt be. 

Vannak fogságban levı emberek, különbözı ráhatások és befolyások alatt. Hagin a követ-
kezıképpen szokott imádkozni értük: A Jézus nevében megparancsolom, hogy a sátán minden 
ereje megtörjön XY fölött! És mivel hittel mondta, meghozta az eredményt. Ez nála bevált.  

Tehát a kórházi szolgálat, mielıtt bemenne a kórházba, valahol már a kapu elıtt imáikban 
megkötik, megtörik az ellenállásnak a szellemét, hogy akikhez odamennek, ne azt mondják, 
hogy ebbıl nem kérnek. 

A világban élı elveszett emberek kívánkoznak az örökélet után. De mikor meghívod ıket a 
gyülekezetbe, azt mondják, hogy én akarok, de mindig visszatart valami. Hasonló esettel 
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gondolom, már találkoztatok. Ilyenkor fel kell ismerni, hogy van egy visszatartó erı a sötétség 
részérıl.  

Kenyon a következıképpen szokott imádkozni, ha személyes kapcsolatban volt az 
illetıvel: Kezét rátette a vállára, és azt mondta: Jézus nevében megtöröm fölötted a téged 
fogva tartó erıt! És így szenvedélyek fogságából szabadulnak emberek.  

Ezeket a kis rövid imákat lehet használni a szőkebb környezetünkben is: családban, rokon-
ságban, munkahelyen, szomszédok irányába. Mert fel kell ismerni, hogy vannak ilyen táma-
dások. Annak mi ellene tudunk menni, természetesen a Jézus hatalmas nevében. Mert Jézus 
neve nélkül nem mőködik. 

Az Örömhíradó újságban, és a KSZE weboldalon a kapcsolatoknál fel van tüntetve egy 
név és telefonszám a szenvedélybetegek segítésére. Ha valakinek szüksége van rá, tudjátok 
ajánlani. Isten nem akarja, hogy a gyermekei megkötözöttségben éljenek.  

Ahogy írja a Galata 5,22, mértékkel lehet alkoholt, kávét, kólát, egyebeket fogyasztani, de 
ami már mérték felett van, az már beleesik a  …holista fogalomba (alkoholista). A mérték az 
egy fontos iránypont.  

Aki viszont szabadulni szeretne valamilyen kötésbıl, annak elıször egy döntést kell 
hozni, és engedélyt kell adni annak, aki imádkozni óhajt fölötte. Az egy fontos lépés, ugyanis 
nem mindenki akarja egyformán a segítséget. S ha valaki akarja a szabadulást, akkor Jézus 
nevében meg van a hatalmunk hozzá.  

De amikor másokért imádkozunk, akkor ne felejtsük el, hogy közrejátszik az ı akarata is. 
Ha neki nincs ott a szíve, nem adja a hozzájárulását, nem hozta meg azt a döntést, hogy meg 
akar szabadulni, akkor nem fog olyan eredményesen mőködni az imánk, mintha adja az 
akaratát és kifejezi szándékát.  

Haginnak volt olyan esete, hogy az illetı nem akart megszabadulni attól a démontól, ami 
ıt uralta. És nem is tudott csinálni vele semmit. Mert neki az jó volt, hogy szellem által látott, 
hallott valamit a szellemi világban.  

Mert vannak láttató szellemek, és a jóslók ezek alapján mőködnek. Csak az a baj, hogy a 
láttató szellem nem jó oldalról van. Nekünk a Szent Szellemtıl kell hallanunk és információt 
vennünk. Még újjá sem voltam születve, de érdekelt a szellemi világ, hogy létezik valami más 
a fizikain kívül. Gondolom, hogy ezzel többen így voltatok.  

Egy illetı elmesélte, hogy fölhívott egy telefonos jóst, és meg volt döbbenve, hogy 150 km-
re az illetıtıl megmondta, hogy hogyan néz ki a konyhája. Hol van a hőtı, hogy van elrendezve 
a konyhabútor. Meg volt döbbenve, hogyan létezhet ez? Úgy, hogy az illetınek volt egy láttató 
szelleme, és ezáltal vagy hallott, vagy belelátott a szellemvilágba. De ez a rossz oldal.  

A démonok hátráltatják a hívıket a szellemi életük minden területén, hogy ne tudjanak 
növekedni, és ne tudjanak kellı mértékben hatalmat venni a körülmények felett. Vannak 
emberek, akik félnek bizonyságot tenni, míg mások félnek Szent Szellem keresztséget venni.  

Hagin ilyenkor imádkozni szokott felettük: Megdorgállak téged kételkedés szelleme, a 
Jézus nevében hagyd el az illetıt! Ilyenkor azonnal megindult a nyelveken szólás, aki nem 
tudott nyelveken imádkozni.  

Más esetben pedig ez használható: Jézus nevében megdorgálok minden démoni erıt, 
amely fogva tartja X Y-t! Ezt lehet még ragozni, hogy nemcsak megdorgálom, hanem elparan-
csolom, hagyja fel a mőködését, hagyja el azt a területet, menjen ki az otthonából, a kertjébıl, 
a felségterületrıl vagy a faluból. Ahogy a Szent Szellem hozza a különbözı módokat.  

Tanításunknak itt végül is vége, most rátérek desszertre.  
Sanders pásztor mondta a pásztorkonferencián, hogy ha csak annyit tanítanának az embe-

rekkel a teljesevangéliumi gyülekezeteken kívül, hogy annyit mondjanak: Jézus az Úr az 
életemben! – megkapnák az üdvösséget. Persze ezt hittel és hangosan megvallva, hogy bele-
ivódjon az illetı szívébe, aki folyton kérdez, hogy miért és miért. Mert İ meghalt és feltámadt.  
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A Golgotán, amikor ott állt a három kereszt, és a Jézus melletti lator Úrnak nevezte Jézust, 
ı ezzel már a királysághoz tartozott. Ha megkérdezed valakitıl, hogy Jézus az Úr az életed-
ben? És ha erre igennel felel, akkor megvan az üdvössége. Vagy elnyeri, ha eddig nem is volt.  

Bennünket Isten arra hívott el, hogy a Szent Szellem vezérlését kövessük. Viszont ha nem 
követjük a Szent Szellem vezetését, akkor veszteség ér bennünket. Egyik reggel arra ébredtem, 
hogy kaptam egy négyjegyő számot: 8613. Egy irányítószám. Ott valakinek van valamilyen 
dolga, mert az én szívemet nem indította föl. ez az irányítószám Balatonendréd. Közreadom.  

Valamelyik pesti tanításban elı fog jönni, hogy nekünk a Szent Szellemet kell követnünk 
és nem a törvényeket. Ezt már tisztáztuk korábban is. Miért kanyarodnak vissza a törvények 
alá? Akkor a bőntudat, a kárhoztatás a hitüket le fogja zárni, és nem tudnak mőködni.  

Ezt érdekességképpen írtam fel, hogy Jézus is megsértette az ószövetségi zsidó törvé-
nyeket. Azt mondta nekik, hogy ez a ti törvényetek. Nem azt mondta nekik, hogy az én törvé-
nyem, hanem azt, hogy ez a ti törvényetek. Két példát mondok arra, amikor megsértette: 
szombaton imádkozott gyógyulásért és a kalásztépés. 

Sok olyan eset volt, amikor megbotránkoztak a zsidók, hogy miért teszik ezeket: miért 
nem mosnak kezet a tanítványok, és ehhez hasonlók. Ha Jézus sem tartotta be az ószövetségi 
törvényeket, akkor nekünk sem kell. Szent Szellem vezéreltnek kell lennünk, egyébként is 
Isten a szívünk táblájára írta a törvényeket.  

Tehát az ószövetségben a kıbevésett törvények kívülrıl vezérelték az akkori embereket. 
Bennünket pedig belülrıl vezérel a szívünkre írt szeretet parancsolat, a szeretet királyi 
törvénye. Érdekes ezeket a különbségeket szemügyre venni.  

A pesti tanítás összefoglalója: 
Zsoltár 1,1. 
1. Áldott ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bőnösök útján meg nem áll, és 

csúfolódók székébe nem ül. Ámen. 
A csúfolódó székérıl beszél. Ez nekem is szól olyan értelemben, hogy nem mondtam el a 

korábbi alkalmakon nektek az Úr figyelmeztetését. A csúfolódók széke az nem más, mint a 
gúnyolódóknak egy hatalmi helye. A gúnyolódók mögött egy démon áll.  

Ki az áldott? Eddig csak úgy gondoltam, hogy az, aki nem ül be a csúfolódók székébe. De 
a másik része úgy hangzik, hogy nem hallgatja meg a csúfolódókat. Ez már többször a 
szívemen volt az elızı alkalmakon is. Akkor nem mondtam el nektek, azért most pótolom.  

Tehát akkor lehet egy keresztény áldott, ha nem ül a csúfolódók székébe, és meg sem hallgatja 
ıket. Nem mindig kellemes eset egy gonosz szájat lezárni, fıképp, ha a buszon közlekedsz, vagy 
fodrásznál ülsz. De ne hallgasd meg! Ha keresztényrıl van szó, akkor felteheted a kérdést, hogy 
most melyik Igérıl beszélsz? Mert szívesen meghallgatom az Úr üzenetét.  

Elöljárónk a Zsoltár 79,6-os és a 12-es verset imádkozza a csúfolódók ellen. Ezt olvassuk 
el. Ti is tudjátok használni. A Szellem azt mutatja, hogy itt is szükséges imádkozni, mert a 
csúfolódók székében ülık olyanokat mondanak, ami természetesen nem igaz. Ezzel a kívül-
állókat visszatartják, hogy ez nagyon rossz hely, ide ne jöjjenek.  

Zsoltárok 79,6. 12. 
6. Ontsd ki haragodat a pogányokra, akik nem ismernek téged, és az országokra, 

amelyek nem hívják segítségül a Te nevedet.  
Tehát így imádkozhatjuk: Uram, ontsd ki haragodat azokra, akik csúfolják a Te munkádat, 

és a Te szentjeidet! 
12. És fizess meg szomszédaink keblére hétszeresen a gyalázatért, amellyel illettek 

téged, oh Uram! 
Folytathatjuk ezt a gondolatsort: Uram, fizess meg a csúfolódóknak hétszeresen a 

gyalázatért, azért, mert Téged csúfoltak, és a Te szentjeidet csúfolták! Ámen.  
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A démonoknak azt kell tenni, amit mi Jézus nevében parancsolunk. Ha ez beívódik a 
szívedbe, akkor sokkal bátrabb leszel. A gonosz szellemeknek Jézus nevére alá kell vetni ma-
gukat, éppen úgy, mintha Jézus szólna. Éppen úgy, mikor Jézus szólt a földi szolgálata során.  

A Kolosse 2,15-ben a görög így fogalmazza meg: az ördög semmivé tétetett! A semmi tud 
neked ártani? Nem tud ártani! Tehát neked nem árthat. Nevezd senkiházinak.  

Efézus 4,27. 
27. Az ördögnek pedig ne adjatok helyet.  
A Bıvített fordítás azt mondja, hogy ne adjatok helyet, és ne adjatok lehetıséget az 

ördögnek! Ez rövid és egyértelmő.  
Kinek a döntése az, hogy az ördögnek az illetı helyet ad, vagy nem ad helyet? Mindenkinek 

a saját döntése, hogy helyet ad, vagy nem ad helyet. A mozifilmekben a démonokat nagyon erıs 
szörnyeknek ábrázolják. Mivel sokkal félelmetesebbek, többeket be lehet vonzani a moziba, jó 
pénzért el lehet adni a filmeket, de ezek nem állják meg a bibliai elveket.  

Ha a démonok valóban egy ilyen erıs szörnyetegek lennének, akkor hogyan mondaná 
nekünk azt az Úr, hogy álljatok ellen az ördögnek és elfut, elmenekül elıletek, remegve és 
félelemmel? Azért, mert nem ilyen rettenetes lények. Azért, mert legyızött senkiházik.  

Megvan hozzá a fegyverzetünk, mint egy közlekedési rendırnek. Isten csak úgy nem 
mond valamit, ha nem biztosítja a feltételeket és a képességet hozzá. Azért mondja, mert 
nekünk ez megadatott, hogy megtegyük. Hogy ellenálljunk és elparancsoljuk.  

Nagyon érdekes világosság nyílt a Jakab 4,7-re, hogy ez az Ige két részbıl áll. Korábban 
ez már elhangzott Pesten, de nem ilyen mélységében. Az egyik, hogy engedelmeskedjünk 
Istennek, utána pedig, hogy álljunk ellene az ördögnek.  

Jakab 4,7. 
7. Vessétek hát alá magatokat az Istennek; álljatok ellen az ördögnek, és elfut elıletek.  
Mit jelent az Igének az elsı fele? Hogy engedelmeskedjünk, hogy vessük alá magunkat 

Istennek. Elıször is elfogadni Jézust életünk Urának. Ez már megtörtént a mi részünkrıl. Ezt 
követıen adjuk át az életünket az İ akaratának és tervének, az İ Igéjének. Ez az elsı fele.  

Ha ilyen alávetésbe helyezzük magunkat, akkor leszünk képesek az Igének a második felét 
meglépni, hogy ellenálljunk a senkiházinak. Ha megadjuk Istennek az İt megilletı helyet – 
azaz İ az Úr az életünkben –, akkor megkapjuk azt, hogy ellen tudjunk állni! 

Az ördög nagyon jól tudja, hogy bennünk a Szent Szellem lakozik. Ezért rettegve, 
remegve, rettenetes félelemmel elfut. Mikor mi nyakig vagyunk az Igébe belemerülve, akkor a 
legyızött ellenség bennünk Jézust látja. Jézustól fog elfutni, nem a Kiss Pista Jóskától. Ezért 
kell İbenne lenni. İ bennünk, mi meg İbenne.  

Tılünk függ, hogy milyen szellemnek szánjuk oda magunkat, milyen szellemnek nyitjuk 
meg magunkat. Ennek a tanításnak az volt a címe: „Soha, de soha ne sajnáld magadat!” Mert 
az önsajnálat ajtót nyit, holott az Ige azt mondja, hogy ne adjatok helyet! Ha valaki átadja 
magát egy behatásnak, egy ráhatásnak, annak lesz következménye.  

Az orvos lehet, hogy meg fog állapítani egy rossz diagnózist, de nem látja a pontos okát, a 
szellemi okát, hogy ezt mi okozta. Ha valaki megengedi, hogy egy gonosz szellem befolyása 
alá kerüljön, akkor felölti annak a jellemvonásait. Így meg lehet érteni a második világ-
háborúnak a szörnyőségeit.  

Az emberek felett, a vezetık felett, a népek felett, az országok felett, olyan szellemi erık 
álltak, amelyek befolyásolták ıket abban, hogy ember tömeget mészároljak le. A vallásos 
közeg nem ismeri a Krisztusban és a Jézus nevében levı hatalmát és nem tudott mit tenni. 
Sıt, még lehet, hogy ott is a sötét ereje, és a befolyásolás alatt voltak.  

Talán tegnap hangzott el, hogy egy bizonyos Wilkerson, amíg Amerikában ténykedett, 
mőködött, szolgált, addig nem voltak tornádók. Azokat mind levágta, leállította. Hogyha egyszer 
valamiért imádkozunk, akkor higgyük el, hogy az megvan. Függetlenül, hogy látjuk-e, vagy sem.  
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Említette elöljárónk, hogy jött a tornádó. Kettıezren voltak a bibliaiskolában, egy akara-
ton imádkoztak, és ahogy ı tanulta, ezt elvégzettnek tekintette. Ez rendben van, ez kész. És 
amikor ki akart menni, nem engedték ki, mondván, jön a tornádó. Azt kérdezte, hogy nem 
most imádkoztunk, megkötöttük és megtiltottuk?  

Mert nappal bibliaiskolába járt, éjszaka meg vasúton mozdonyt vezetett. Nagy nehezen 
kiengedték. Valóban jött a tornádó, és azt mondta, hogy ilyenkor megtanulsz olyan gyorsan 
nyelveken imádkozni, mint a géppuska. De egyiknek sem ért le a tölcsére a földig, hogy 
tönkretegye a települést, hogy felszippantson valamit. 

Az elıbb említettük az Úr munkáját csúfolókat. Akik kigúnyolják a Szent Szellem 
munkáját – hogy ezt a beteget az ördög gyógyította meg –, azok igazából elkövetik a Szent 
Szellem káromlását. A Biblia mit ír erre? Hogy az nem bocsáttatik meg!  

Isten keze elıfordul az ószövetségben. Isten keze volt a próféták között. Újszövetségben, a 
Lukács 11,20-ban, Isten ujjáról olvashatunk. Elég volt Isten ujja ahhoz, hogy Jézus a 
démonokat kiőzze. Ha ezt látjuk mőködésben, akkor elérkezett Isten országa.  

Lukács 11,20. 
20. Ha pedig Isten ujjával őzöm ki az ördögöket, kétség nélkül elérkezett hozzátok az 

Isten királysága. Ámen. 
Különbség van Isten keze és Isten ujja között. Amikor mi használjuk Jézus nevét, mint 

Isten gyermekei, akkor csak vedd elı az ujjadat és fenyegess vele: Jézus nevében, te gonosz 
szellem emlékezz csak vissza arra a gyızelemre, amit Jézus szerzett a pokolban fölöttetek! 
Takarodj ki innen, a Jézus nevében! Egy ujjad elég hozzá. Ez megint bátorságot ad! 

Egy bizonyságot mondok el az újjal kapcsolatban. Több évvel ezelıtt történt, egy 
nyilvános fórumon voltam. Ültünk az asztal mögött, a közönség a másik oldalon. A mellettem 
ülı vezetı nem éppen a valóságot mondta el a lakosságnak. Én is kértem szót, fölálltam, és 
elkezdtem mondani az igazságot. Erre ı kezdett fölállni, valamit már szólt is menetközben. 

Biztos, hogy a Szent Szellem vezetése volt, mert ilyen gyorsan magamtól nem ötlöttem 
volna ki, hogy mit tegyek. Ahogy emelkedett föl, egyik ujjamat rátettem a vállára, és nem túl 
hangosan, de azt mondtam, hogy Jézus nevében visszaülsz!  

Ahogy fölemelkedett, ült is azonnal és elcsendesedett. Isten ujjával oldódott meg ez a 
probléma. Nem fizikai erıvel, mert igazából egy ujjal egy embert nem lehet lenyomni, ha 
erıteljesen emelkedik fölfelé. Ez egy megtörtént eset.  

Mi az erınek a bibliai meghatározása? Az az erı, amellyel ellent tudunk állni a sátán 
befolyásának.  

Most pedig imádkozunk értetek. Teljes szabadságot szólunk felettetek, minden lépésetek 
felett, életetek felett, a családotok felett, a munkahelyetek felett, szeretteitek felett, a Jézus 
mindenható nevében. Köszönjük Uram a helyreállító és megtartó kegyelmedet a drága 
gyermekeid felett, a Jézus szent nevében. 

Kérlek Atyám, hogy tégy kedvessé a pénteki könyvíró találkozón, és adj lehetıséget arra, 
hogy nyitott szívő emberekkel tudjak találkozni, beszélgetni és az üdvösség lehetıségét a 
kezükbe adni, a Jézus nevében. Tied minden dicsıség! Szent vérrel befedezzük az imában 
foglaltakat, és a könyvíró találkozót is a Jézus nevében.  

Hálát adunk Uram, hogy a szolgáló angyalok mőködnek az életünkben, és minden esetben 
a javunkra munkálkodnak. Ezen túlmenıen megvalljuk Atyám a gyülekezet minden tagja 
felett, hogy a földi törvények hozzánk hajolnak a javunkat szolgálva, a Jézus nevében. Ha 
valamit valaki elvétene, akkor kegyelmet kap, a Jézus nevében. Ámen. 

 
A függıleges vonallal jelzett részek más fordításból származnak. 


