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Köszöntsd a szomszédodat egy olyan üdvözlettel, hogy örvendezz az Úrban! Halleluja, él 
az Úr! Szeretettel ölelünk benneteket. Köszönjük az Úrnak, hogy a mai délutánt Neki 
szenteltétek, mert eljöttetek. A Szent Szellem máris munkálkodik, megtiszteli a hiteteket. 
Most van egy speciális gyógyító kenet a hüvelykujj tövénél, valakinek itt fájdalom múlik el. 
Aztán a térd mögött jelent meg egy gyógyító kenet, elöl a térd alatt is, valamint a gerincoszlop 
alsó részén van gyógyító kenet. Ez a hit keze, hogy köszönöm, Uram, ezt az ajándékot 
elveszem. Ugyanakkor a kezedet ráteheted arra a testrészre, ami most gyógyul. Van még egy 
érdekes gyógyító kenet az orrban, ez gondolom a nátha, influenza ellenszere. Köszönjük az 
Úrnak, hogy nem feledkezett el rólatok.  

Múlt héten volt a Házasság hete. Ennek keretében tartottuk az alkalmunkat, de a 
szeretetről is volt egy tanítás. Az isteni fajta szeretetnek az a jellemzője, hogy mindig a másik 
érdekeit tartja szem előtt. Azt keresi, hogy hogyan tud segíteni másoknak. Ehhez kapcsolódva 
szeretném elmondani, hogy a Krisztus Szeretete Egyházban minden szolgáló önkéntes. Senki 
sem kap úgymond fizetést. Mindenki önkéntes, mert az Úr Jézus szeretete szorongat 
mindannyiunkat és azért végezzük ezt a munkát.  

A tegnapi pesti alkalom a következő Igével kezdődött: Példabeszédek 26,20. Ott nem 
hangzott el az igeszám, de én egy régi tanításból emlékszem ennek a mondanivalójára.  

Példabeszédek 26,20. 
20. Ha a fa elfogy, kialuszik a tűz; ha nincs rágalmazó, megszűnik a háborgás. Ámen. 
Ez egy nagy igazságot tartalmaz. Sok évvel ezelőtt, Pesten egy tanításban hallottam. 

Ennek az Igének a jelentése: ha van egy tűzrakás és az füstölög, és ha kidobják a fát belőle, 
megszűnik a füst.  

 
Folytatjuk A krisztusi győzelemben sorozatunkat a10. résszel: Győzedelmes élet. 
1. Szabadságban járni 
Isten szabadságra hívott el bennünket.  
János 8,32. 
32. És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Ámen. 
Hogyan válunk szabaddá? Megismerjük az igazságot. Tehát a szabadsághoz meg kell 

ismerni az igazságot és az alapján kell cselekedni. De mi tartalmazza az igazságot? Isten Igéje 
tartalmazza az igazságot. Az egyik Igénk, amely alátámasztja azt, hogy Isten Igéje az igazság, 
a János evangéliumában található. 

János 17,17. 
17. Szenteld meg őket a te igazságoddal: A te Igéd igazság. Ámen. 
Szintén hasonlókat mond a következő Ige: 
Jakab 1,18. 
18. Az Ő akarata szült minket az igazságnak Igéje által, hogy első zsengéje legyünk 

az Ő teremtményeinek. Ámen. 
Az igazság Igéje. Így fejezi ki ez a vers. Visszatérve a János 8,32-re, az a kérdésem, hogy az 

igazság szabadít meg bennünket? Nem. Hanem az igazság megismerése. Sok évig, amíg nem 
születtem újjá, ott volt a polcunkon a Biblia. Ott volt az igazság. De az igazság nem tudott 
megszabadítani, mert nem ismertem. Tehát meg kell ismerni az igazságot ahhoz, hogy 
szabadokká tudjunk válni. A megértésed szemeinek meg kell világosodni, hogy tudhasd és 
gyakorolhasd a hatalmadat Krisztusban, mert ez a hasznodra fog válni. Hiába tartozik hozzád 
bármilyen jog, kiváltság, hatalom, áldás, hogyha nem tudsz róla, nem fogsz az alapján csele-
kedni, nem fogod élvezni annak a gyümölcsét. Mondok egy történetet. Egy megtörtént eset.  



Egy idős cseléd beteg lett és hívtak hozzá orvost. Az orvos felfigyelt arra, hogy az ágya 
fölött van egy bekeretezett papír. Megkérdezte az orvos a cselédet, hogy maga tudja, hogy mi 
áll azon a papíron? Szegény volt, öreg volt, beteg volt, és az orvos megkérdezi, hogy tudja, 
milyen papír van ott? Azt nem tudom, de a gazdámtól kaptam, mielőtt meghalt volna. Nagyon 
szerettem a gazdámat, ezért ezt bekereteztettem és föltettem a falra. Azt kérdezte az orvos, 
hogy elárulhatom, mi van benne? Mi áll azon a papíron? Ezen a papíron az áll, hogy 
végrendelet, az ön gazdája annyi vagyont hagyott magára, hogy az élete végéig nem is kellett 
volna dolgoznia. De mivel nem tudott olvasni, nem tudta, hogy mi áll a papíron. Nem tudta 
használni annak az áldását. A Bibliával is így vagyunk. Hogyha nem ismerjük, hogy mit 
mond rólunk az Ige, milyen áldások tartoznak hozzánk, milyen hatalmunk van Krisztusban az 
ellenség felett, akkor nem fogjuk élvezni annak a hasznát. Hiába tartozik hozzánk bármilyen 
jog, kiváltság, hatalom, áldás, ha nem cselekszünk az alapján, amit tudunk. Ha nem 
gyakoroljuk és nem tekintjük magunkénak azt, amit Krisztustól kaptunk, amit Krisztus által 
kaptunk, az semmi jót nem fog hozni. Ezért mindannyiunknak tudnunk kell, hogy mi tartozik 
hozzánk Krisztusban, és az alapján kell cselekednünk. A tudás, más néven igei ismeret 
alapján való cselekvés hoz eredményt, szabadulást minden területen. Az ördög ezért nem 
akarja, hogy a hívők felfedezzék, hogy Krisztusban milyen hatalmat kaptak, mert akkor fel 
tudnak kelni és győzedelmesen tudnak járni. Inkább az ellenség elfedi a bibliai tudást, és 
visszatartja a gyülekezetbe járástól a szenteket, vagy inkább elfordítja, vagy megvakítja őket. 
A lényeg az, hogy azon munkálkodik az ellenség, hogy ne ismerjék meg az emberek az 
igazságot, mert akkor szabaddá válnának.  

2Korinthus 2,14. 
14. Hála pedig az Istennek, aki mindenkor diadalra vezet minket a Krisztusban, és 

az Ő ismeretének illatát minden helyen megjelenti általunk. Ámen. 
Ha a megismert Ige alapján cselekszel, élvezni fogod azt a győzelmet, amit Krisztus meg-

szerzett neked a kereszten. Jézus győzelme a te győzelmed. Tehát járj ebben a győzelemben 
az élet minden területén! Egy másik fordítás úgy szól: az Ő győzelmét ünnepeljem Krisztus 
ellenségei felett.  

Tehát Jézus a győzelmet nekünk szerezte meg. Ezt úgy képzeljétek el, hogy például a régi 
nagy hadvezérek megnyertek egy csatát, akkor az alattvalóik is azt mondták, hogy győztünk, 
pedig ott sem voltak. Tehát mi Krisztusban ott voltunk a kereszten. Ott voltunk az 
eltemetésében, a feltámadásában, ezért a győzelem éppúgy hozzánk tartozik. Nekünk érvényt 
kell szerezni annak, hogy ebben a győzelemben járhassunk.  

Róma 8,37. 
37. De mindezekben több, mint győztesek vagyunk Őáltala, aki minket szeretett.  
Azt mondja, hogy többek vagyunk, mint győztesek. Nem simán győztesek vagyunk, 

hanem attól sokkal többek vagyunk Őáltala. Gondolj bele! Nemcsak sima győztesek vagyunk, 
hanem attól sokkal többek, mert ezt mondja Isten Igéje. Jézus az ellenség hatalmának a 
lerontója. Ezt a győzelmet nekünk meg kell ragadnunk és érvényesíteni kell az életünkben, 
mert van egy ellenség. Ez az ellenség azóta létezik, mióta Lucifer arkangyal a mennyből 
kivettetett. Onnantól kezdve ördög és sátán a neve. Ettől a pillanattól kezdve gyűlöli Istent és 
Isten teremtményeit. Ezért mondja a Biblia örök ellenségnek. De hála a mennyei Atyának, 
hogy Jézust elküldte, hogy az ellenséget, az örök ellenséget lefegyverezze, megbénítsa, 
legyőzze. Eljön az a nap, amikor Ádám bérleti ideje lejár, és végleg el lesz törölve az 
ellenség. Eljön az a pillanat, amikor a pokol és a benne levők mind a tüzes tóba vettetnek.  

2. Jézus uralkodik 
Kolosse 1,13. 
13. Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes 

Fiának királyságába; Ámen. 



Képzeljétek el, hogy van két ország. Az egyikben szegények az emberek, el vannak 
nyomva, nyomorognak, a másikban pedig nagyon jól élnek. Isten Krisztus által azt mondta, 
hogy az én népemet vedd ki ebből a szorongattatásból, és vidd át a dicsőséges királyságba. 
Tehát átkerültünk a sötétség királyságából Isten szerelmes Fiának az országába abban a 
pillanatban, amikor befogadtuk Jézus Krisztust és újjászülettünk. A sátán már nem a mi 
urunk. Ez alatt az újjászületett hívőket kell érteni. Az ellenség a lábunk alá van vetve. 
Krisztus a lábunk alá vetette. Jézus az egyetlen, aki uralkodhat fölöttünk. Ő az útnyitó a 
számunkra. Ezt mondja a Biblia. Ő a jó pásztor, aki elöl megy és vezeti a bárányait. Hogyha 
az ördög aggódással, hiánnyal, tünetekkel támadna meg, a válaszunk erre egy imádság. A 
hatalom imája, amely így hangzik: ördög, ezt nem teheted rám! Jézus uralkodik felettem és 
nem te! Megtagadom a munkáidat, a gonosz terveidet és a gonosz szándékaidat, a Jézus 
nevében. Megkötöm, lezárom, visszautasítom.  

Amikor használod a jogos hatalmadat, akkor meg tudsz állni Jézus nevében minden 
kihívással szemben. Amikor az Ige cselekvője vagy, akkor az ördög nem képes legyőzni. Az 
Efézusi levél 6. fejezetében, fel van sorolva a szellemi fegyverzet. Most nem megyünk ilyen 
mélységébe bele, megnézhetitek otthon. Hat fegyverzet közül egyetlenegy, ami támadó. Ez 
pedig a kétélű kard, ami nem más, mint Isten Igéje. Emlékezzetek arra, miután Jézus a 
Jordánban megkeresztelkedett, háromszor megkísértette az ördög. Minden egyes esetben az 
Igével fegyverezte le. Minden egyes esetben úgy kezdte Jézus, hogy ördög, meg van írva…. 
Idézte a megfelelő igerészeket. Tehát egyetlenegy támadó fegyverünk van, ez pedig Isten Igéje. 
Ezt valamilyen szinten be kell építeni a szellemünkbe, hogy adott esetben tudjuk használni. 
Jézus uralma valóságos felettünk, és nekünk csak Jézusnak szabad alávetnünk magunkat. A 23. 
zsoltárt olvassuk el. Hiszem, hogy világosságot fogtok kapni ebből az Igéből: 

Zsoltár 23,1. 4-6. 
1. Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm. 
4. Még ha a halál árnyékának völgyén megyek is át, nem félek a gonosztól, mert Te 

velem vagy; a Te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem.  
5. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt; elárasztod fejem olajjal; csordultig 

van a poharam. 
6. Bizony, jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, s az Úr 

házában lakozom hosszú ideig. Ámen. 
Tisztábban fogjuk látni ezt a verset, hogyha megértjük azt, hogy Jézus megszabadított 

bennünket a sátán hatalmától. Mit jelent az, hogy a halál völgye? A halál völgye nem más, 
mint a föld, mivel a sátán e világ ura – ezt írja a 2Korinthus 4,4. Világosan mondja, hogy e 
világ ura a sátán, amióta Ádám átadta a hatalmat a föld felett. Ez úgy kezdődött, hogy Isten 
Ádámnak adta a hatalmat a föld felett, ő pedig továbbadta. A föld a halál völgye, mert a 
szellemi halál és annak a hatásai körülvesznek bennünket. Ez nem más, mint a bűn, a 
betegség, a szegénység és mindenféle rossz dolog. Jézus azonban kijelentette a János 17,16-
ban, hogy mi e világban élünk ugyan, de nem e világból valók vagyunk.  

Mit jelent ez? A mi állampolgárságunk Jézus elfogadása óta a Menny királysága. A 
személyi adataink közül a született rovatban az szerepel, hogy Isten Szellemétől születtünk 
újjá. Az ideiglenes tartózkodási helyünk a földön van. Tehát mi a Menny állampolgárai 
vagyunk attól a pillanattól kezdve, amikor befogadtuk Jézust a szívünkbe.  

János 17,16. 
16. Nem e világból valók, amint hogy én sem e világból vagyok. Ámen. 
Mi Isten királyságához tartozunk. Mennyei útlevelünk van, de átmenetileg a földön 

tartózkodunk, hogy Isten rajtunk keresztül a munkát el tudja végezni.  
A másik kifejezés, ami azt mondja, hogy Isten asztalt terít az ellenségeink előtt. Mit jelent 

ez? Azt jelenti, hogy a sátán uralmának kellős közepén Isten gondoskodik az ellátásunkról, 
mert az Ő gyermekei vagyunk. Minden szülő igyekszik a legjobb módon gondoskodni a 



gyermekeiről. Egy korábbi tanításban ezt már megvizsgáltuk, hogy az ördögnek joga van itt 
lenni, amíg Ádám bérleti joga le nem jár. De nincs joga felettünk uralkodni, mert a mi 
életünkben egy rendszerváltás történt, amikor Jézust elfogadtuk. Akkor átkerültünk a 
sötétségből a világosság országába. Ezért fontos a hívőknek megállni a győzelemben és 
részesülni az Úr gondoskodásában, mert e világ istene a sátán, aki nem akarja, hogy jól 
éljünk. Nem akarja, hogy boldoguljunk. Sok hívő azért válik legyőzötté, mert nem veszik 
magukhoz mindazt az áldást, ami az asztalon van. A Krisztusban való élet minden gazdagsága 
megtalálható az Úr gondoskodásának az asztalán. Ezért mondja a 23. zsoltár azt, amit 
olvastunk. Sajnos több keresztény a figyelmét mégsem Jézusra irányítja, hanem az ördög 
munkáira. Nagyon fontos, hogy ügyeljünk az orrunk alatti nyílásra. Egy nagyon veszélyes 
szerkezet. Ügyelnünk kell az arányra, hogy miről beszélünk. Mennyit beszélünk Jézusról, és 
milyen százalékban beszélünk a világról meg az ellenségről. Tudom, hogy a háziasszonyok 
nagyon szeretnek sütni, főzni, receptet cserélni. Ez normális, csak az arányokat kell beállítani, 
hogy ne 90% konyhaművészet legyen és 10% Jézus, hanem másképp billenjen az a mérleg.  

Jézus mondott valami nagyon fontosat, hogy jobb az Ő lábainál tölteni az időt, mint egyéb 
más dologgal foglalkozni. Mártának konkrétan azt mondta, hogy jobb lenne, ha itt ülnél a 
lábaimnál, mint, hogy a konyhában tüsténkedsz.  

Lukács 10,42.  
42. De egy a szükséges dolog: és Mária a jobb részt választotta, mely el nem vétetik 

őtőle. Ámen. 
Ugye Márta ment a konyhába tüsténkedni, Mária meg odaült Jézus lábaihoz. Azt mondta 

az Úr Jézus, hogy ő választotta a jobb dolgot, ő választotta az élet kenyerét. Amikor én a 
pásztorom közelségében voltam, akkor mindig csak az Úr dolgairól kérdezgettem és 
beszélgettünk, így én nagyon sok világosságot kaptam. Tehát nagyon kell kontrollálni az 
orrunk alatti nyílást, a szánkat. Veszélyes szerkezet, hogyha rosszul használjuk. Az Úr által 
készített asztal a gondoskodás bőséges gazdagságának az asztala. Ezen az asztalon ott van az 
újjászületés, a Szent Szellemmel való betöltekezés, a Krisztusban kapott hatalom, a 
gyógyulás, a siker, a győzelem Krisztus által, a szabadulás, az áldás, a kiváltságok, a diadal, 
és nem a kudarc. Minden ott van, ami szükséges az újjászületésünktől a hazaköltözésünkig. 
Fölmerülhet a kérdés, hogy miért nem jár mindenki Isten áldásában? Ez egy jó kérdés, ugye? 
Néhány szempont:  

1. Tudatlan a megterített asztalról való áldások felől. Megint visszakanyarodunk a beveze-
tő Igéhez, a János 8,32-höz. Nem ismeri az igazságot és nem válik szabaddá.  

2. Nem tud a terített asztalról, mert a megértésének szemei nem nyílottak meg.  
3. Nem tudja, hogy a győzelem asztalánál ül. Ezért megengedi a sátánnak, hogy legyőzze őt.  
4. Tud az isteni gondoskodásról, de nem gyakorolja a Krisztusban kapott hatalmat és az 

ellenség meglopja.  
Amink van, azt használnunk kell. Egy másik valós történet:  
Szintén egy szegény, ágrólszakadt koldusról van szó, akinek csak egy padlásszobája volt 

és egy ágya. Az utcán szokott kéregetni és egyszer csak eltűnt. Felmentek a lakásába, és már 
holtan találták a hideg, fűtetlen lakásban. Látszott rajta, hogy nincs rendesen táplálkozva. 
Amikor megpillantották az övtáskáját, kinyitották, és vastagon állt benne a pénz. Kellett-e 
ennek az embernek éheznie, fagyoskodnia, nélkülöznie, koldulnia? Egyáltalán nem. Volt 
valamije. Volt pénze, amit nem használt.  

Tehát amink van, azt használni kell, működtetni kell, mert berozsdásodik és nem élvezzük 
az áldását. Nekünk összpontosítanunk kell a Krisztusban kapott gazdag örökségünkre, 
továbbá a jogainkra és a kiváltságainkra. Ragadd meg a benne lévő élet gazdagságát és vedd 
el, ami a tiéd! Ragadd meg és vedd el! Mi nemcsak együtt ülünk Krisztussal, hanem együtt is 
uralkodunk magasan minden sötét erő felett.  



Nemrégen ebből kaptam világosságot és meg is osztottam veletek. Hogyha Jézus a 
hatalom legmagasabb pontján ül és az Atya bennünket ugyanarra a pontra ültetett, akkor az 
ellenségre mi lefelé nézünk és nem fölfelé, hogy „itt cikázik az égbolton”. Tehát, hogyha 
megfelelő szemszögből nézzük, hogy hol ülünk, akkor nekünk is minden a talpunk alatt van. 
Jézus fölött már semmi nincs, Ő a legmagasabb hatalom: Ha mi együtt ülünk, akkor fölöttünk 
sem lehet semmi, csak alattunk. 

3. Uralkodni az életben 
A Róma 5,17-es vers következik. 
Róma 5,17. 
17. Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által; mennyivel 

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

Ez a vers összehasonlítja Ádámot és Jézust, illetve Krisztusban minket. Ádám által jött be 
a bűn, a halál, Krisztus győzelme által pedig mi képesek vagyunk uralkodni. Mivel Jézus a 
kereszten győzelmet aratott a sátán felett, mi Krisztusban királyokként uralkodhatunk ebben a 
földi életben. Nem kell várni, hogy a mennybe kerüljünk és majd akkor uralkodunk, mert a 
mennyben nincs ellenség. Az ellenség csak a földön van. Tehát nekünk itt, ebben a földi 
életünkben kell uralkodnunk.  

Ha példát veszünk egy királyról, a király nem fog kimenni egy lövészárkot ásni. A király 
kiadja az utasítást, hogy a katonák menjenek és ezt a munkát végezzék el. Tehát a király 
rendeletet hoz, uralkodik és élvezi ennek gyümölcsét. Nekünk az Ige által kell ugyanígy 
uralkodni, hogy a helyzetünkre vonatkozó Igét kihirdetjük úgy, mint a király egy bizonyos 
munkát, egy feladatot. A Zsoltárok 103,20 írja, hogy az angyalok várják a mi Igével 
megegyező rendeleteinket, hogy végrehajtsák azt. A szavaink nemcsak forró levegő, ami 
kimegy a szánkból, hanem olyan erő, amit a menny erőforrása végrehajt. Tehát a földi 
életünkben szükséges, hogy uralkodjunk. Ez része a Krisztusban levő örökségünk 
gazdagságának. Mi ugyanúgy győztesek vagyunk a sátán felett minden területen, mint ahogy 
Jézus győzedelmeskedett a sátán felett. 

Mivel mi Krisztussal együtt ülünk a hatalom királyi székén, ugyanaz tartozik hozzánk is, 
mint Jézushoz. Ugyanaz a hatalom, ugyanaz a kiváltság. Nem kell küzdenünk a győzelemért, 
csak meg kell állnunk az Igén a legyőzött ellenséggel szemben. A Biblia úgy említi az ördögöt, 
a legyőzött ellenséget, mint ordító oroszlánt. A „mint” szó nagyon fontos, mert ez hasonlít 
valamihez. Mint az ordító oroszlán. Tehát a „mint az ordító oroszlán”, ezzel párhuzamosan 
képzeld el azt, hogy van egy pici egérke elbújva a szekrény mögött, van egy mikrofonja, meg 
egy óriási hangfala és onnan akkora lármát tud csapni, mint egy ordító oroszlán, és ettől a pici 
egértől, aki ilyen nagy hangot képes a technika segítségével előállítani, sokan megijednek. Te 
csak valld meg az Igét Jézus nevében és minden démonnak el kell futni! Mert meg van írva, 
hogy Jézus nevére mindenki térdet hajt a mennyben, a földön és a föld alatt. Engedelmeskedni 
kell mindenkinek a Jézus nevére. El kell ismerni, hogy Jézus az Úr. 

Hogyha megállsz az Igén, akkor Jézus győzelmében állsz meg és a trónfosztott ellenségnek 
el kell futnia félelemmel, remegve. Azt a példát szoktam mondani, hogy amikor a turisták 
fölmennek az Etna oldalára és hirtelen kiömlik a láva, akkor fejvesztve szaladnak lefelé. 
Amikor Jézus nevét meghallja az ördög, ugyanígy szalad, fejvesztve. Az ördög amnéziás. 
Mindig emlékeztesd arra, hogy le van győzve Jézus által. Nekem hatalmam van magam felett és 
a házam népe felett, ezért visszautasíthatom a gonosz erők munkáját. Ha netán még csecsemő 
vagy szellemi értelemben, akkor használhatom érted a hitemet. De Isten elvárja, hogy magadért 
és a szeretteidért te gyakorold a hatalmadat. Ha valakinek engedélyt adsz, hogy imádkozzon 
érted hitben, ezt megteheti bármelyik testvér. Kérheted a pásztortól az imatámogatást is, de 
valójában saját magadnak kell gyakorolnod az ördög feletti hatalmat, mert az Ige ezt mondja. A 
Jakab 4,7 azt mondja, hogy te állj ellen az ördögnek! Te állj ellen az ördögnek!  



Tehát mindannyiunknak fel kell növekednünk Krisztusban, hogy gyakoroljuk az 
átruházott hatalmat és meg tudjunk állni az ellenséges erőkkel szemben. Ha nem ismered fel, 
hogy a nagyobb lakik benned, akkor az ellenség ezt ki fogja használni. A „nagyobb” Isten 
szelleme. Befogadtuk Jézust, utána befogadtuk a Szent Szellemet, aki teremtette a világot. 
Hatalmas erővel rendelkezik. Ez bennünk szunnyad, nekünk kell munkába állítani. Te a 
győzelem helyéről imádkozhatsz, mert Jézussal együtt ülsz a legmagasabb hatalmi helyen. És 
fentről tekinthetsz le a legyőzött ellenségre. Tehát ezt a hatalmi helyet képzeletben mindig 
lásd magad előtt, ez legyen előtted egy képként. Senki nem tiltja meg azt, hogy egy 
keresztény a negatív dolgokon és gondolatokon időzzön, de az a helyzet, hogy így előbb-
utóbb maga is azzá fog válni. Ennek ez a veszélye. 

Vannak, akik Jézus helyett az ördög munkáit dicsőítik, és ezzel helyet adnak az 
ellenségnek. Ez akkor fordul elő, amikor egy keresztény többet beszél az ördögről, hogy már 
megint mit csinált otthon, mit csinált a családban, mit csinált a munkahelyen, milyen 
kalamajkát okozott, és kevesebbet beszélnek Jézusról. Tehát itt is az arányt be kell állítani, 
hogy Jézusról beszéljünk többet meg a győzelemről, és ne az ellenség támadásairól. Megint 
csak az orrunk alatti nyílás, amire nagyon vigyázni kell. Kontroll alatt kell tartani. Mivel 
tudom, hogy Jézus legyőzte az ördögöt, ezért erről a győzelemről gondolkodom, és erről 
beszélek, amit ajánlok a ti figyelmetekbe is. Így Istennek és az Ő Igéjének adunk helyet, nem 
pedig az ellenségnek, és ezáltal jutunk győzelemre. Szintről szintre, egyre feljebb. 

Változást hoz az életünkben, hogyha megállunk az Igén az ellenség minden támadásával 
szemben. Változást hoz az, hogyha kitartasz a pozitív megvallásaiddal és így nem adsz helyet 
az ellenséges erőknek. Így a menny erőforrásainak adsz helyet mikor igei megvallásokat 
teszel. Ezután fel fogsz emelkedni a megvallásod szintjére, elfoglalhatod a helyedet 
Krisztusban és birtokba veheted az örökségedet. Tehát megint csak az orrunk alatti nyílás 
határozza meg, hogy győzelemben járunk vagy kudarcban.  

4. A győzedelmes gyülekezet 
Ebből a könyvből tanulunk, amelynek ez a címe, hogy: Győzedelmes gyülekezet. A 

győzedelmes gyülekezet nem egy harcoló gyülekezet és nem egy legyőzött gyülekezet. Nem 
igei harcoló gyülekezetről beszélni, mert a Biblia nem ír ilyet. 

A légutakra is van gyógyító kenet, nemcsak az orra. 
Jézus sátán felett aratott győzelme minden hívő győzelme, és valamennyi hívő élvezheti 

ezt a diadalt, hogyha ennek a világosságában jár. Meg kell értenünk, hogy Jézus a csatát már 
megnyerte. Nekünk csak ellen kell állni a kísértőnek. Vissza kell utasítani! Hogyha 
megértésed van a győzelem helyéről, hogy hol trónolsz most, és arról, hogy Jézussal együtt 
uralkodsz a hatalom királyi székén, akkor képes vagy megállni a sötétség minden erejével, 
minden támadásával szemben. Amikor ellenállsz az Igével a sötétség erőinek és munkáinak, 
akkor gyakorlatilag helyükre teszed a gonosz erőket, mert elparancsolod magadtól, megtiltod 
a munkáit. 

A Krisztusban kapott örökségünk által győzedelmeskedni tudunk a bűn felett, a betegség 
felett, a szegénység felett, a gyengeség felett, a rossz szokások felett és az ördög minden 
munkája felett. Így tanítja Hagin. Jézus értünk ment a félelmetes küzdelembe, hogy 
megváltson bennünket az ellenségtől. A gyülekezeti test részese Krisztus örökségének és 
Krisztus diadalának, ezért mindannyian, mint újjászületett hívők győztesként uralkodhatunk a 
sötétség erői felett. A gyülekezeti Test az Krisztus Teste, vagy az egyház, vagy eklézsia. 
Mindegyik ugyanazt a fogalmat takarja.  

A miénk lehet mindaz, ami Krisztusban hozzánk tartozik és ezt hit által vehetjük el. Isten 
megváltási tervét megértve a hívők képesek uralkodni minden helyzet felett, amit az ellenség 
eléjük hoz. Isten gyermekeiként bátran el kell foglalnunk a győzelem helyét, ami azt jelenti, 
hogy Jézus Krisztussal együtt ülünk, és együtt uralkodunk az Atya jobbján, és ez a 
világegyetem legmagasabb pontja. Ez a hatalom legfelsőbb csúcsa, mert az ember ugyan 



Ádám által elbukott, de Isten Krisztus által visszaállította őt ugyanabba a hatalmi pozícióba, 
amiből kiesett. Néha a babák is kiesnek a kiságyból. Mit csinál az anyuka? Visszateszi őket. 
Isten is ezt tette. Tehát az emberiség kiesett az Éden kertből, Isten pedig kidolgozta a 
megváltás tervét és ezáltal visszahelyezett bennünket. Nem fizikálisan, mert itt élünk Somogy 
megyében, de szellemi értelemben kaptuk vissza ezeket a jogokat, kiváltságokat, hatalmat, 
gondoskodást, ellátást és a megváltás gazdagságát. Ezt mind az Úr Jézusnak köszönhetjük, 
mert Őnélküle nem is lennénk ma itt és Őnélküle nagyon göröngyös úton haladnánk. 

Fel kell ismerni azt – ahogy a tegnapi tanításban is elhangzott –, hogy Krisztus milyen 
hatalmas munkát vállalt fel. Önként, szeretetből. Felvállalta azt a sok szenvedést, hogy az 
emberiséget megváltsa, helyreállítsa, győzelemre vigye. Tehát a Gyülekezet, azaz Krisztus 
Teste, más néven az Egyház, jogilag egy győzedelmes gyülekezet, mert a csatát Jézus nyerte 
meg. Nekünk ennek a világosságában kell járnunk.  

Amikor Isten egy bizonyos területről ad világosságot, lehet, hogy otthon az Igét olvasod 
és akkor kapod meg a világosságot. Lehet, hogy hallgatod a tanítást és akkor kapsz belőle 
különböző morzsákat. A világosságunk fokról fokra növekszik, viszont innentől kezdve Isten 
elvárja, hogy a kapott világosságban járjunk. Tehát ne maradjunk a régi kerékvágásban, ami 
esetleg egy berögződött nyomvonal, hanem Ő elvárja, hogy a friss, kibővített, új tudás szerint 
haladjunk előre az életben.  

 
Kézrátétellel fogunk imádkozni értetek, fogadjátok a kenetet, mert a kenet az, ami megtöri 

az igát Jézus nevében. 
Drága Mennyi Atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében kiárasztjuk a szent erőt, a 

gyógyító kenetet: áradj, kenet! Köszönjük, Atyám, hogy az Igéből tudjuk, hogy a kenet 
raktározódik a szövetekben és így eljuthat az otthonokba. Amikor a beteg testrészekre teszik, 
akkor Isten dicsősége, Isten ereje kiárad és megtöri az igát. Kiesik a szeg a falból, a teher 
lehull, megsemmisül, összetörik a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, az Úr Jézus Krisztus 
megtört testét, ami által birtokoljuk a szent egészséget. Köszönjük, Atyám, a végtelen 
szeretetedet, amit Krisztusban mutattál meg. Köszönjük a szent véráldozatot, és amikor 
magunkhoz vesszük Jézus megtört testét, akkor azt hirdetjük, hogy Jézus uralkodik és minden 
démonnak el kell menekülnie a Jézus nevében Ámen. 

Erős a gyógyító kenet, köszönjük az Úrnak. Végzi a munkát több területen. Olyan 
területre is kiáraszthatod a hitedet, amit a pásztor nem sorol fel, mert lehet, hogy a 
figyelmemet elkerüli. Tehát, hogyha egy konkrét problémával jöttél, egy konkrét területen 
szeretnél szabadulni, akkor nyugodtan áraszd ki a hitedet abban, hogy az meg fog történni. 

A mai napon a levelező listán kiküldtem egy levelet a Jezabel szelleme címmel. Ez volt az 
1. rész. Ajánlom figyelmetekbe, mert rávilágít az elmúlt időszakban történt eseményekre, 
tehát világosságot ad, hogy mi történt. A Jezabel szelleme ez egy gyülekezet ellen támadó 
gonosz erő. Aki ezt a kis tanítást írta, ő Benny Hinn szolgálatában álló pásztor, akivel a 
következő eset történt meg. Ez majd a második részben fog következni, de az első bevezető 
rész is nagyon tanulságos. 

Volt egy ifjúsági gyülekezet Benny Hinn szolgálatában, aminek volt egy ifjúsági pásztora, 
aki annyira imádta az Urat, hogy amikor ment a dicséret, folytak a könnyei, a kezei a 
magasban voltak, az Igét úgy fújta, hogy szinte minden pásztort lekörözött. Egyszer csak azt 
vették észre, hogy az ifjúsági gyülekezetből százan eltűntek az ifi pásztorral együtt. Benny 
Hinn szólt ennek a szolgálónak, aki írta ezt a kis tanítást, hogy foglalkozzon ezzel a 
helyzettel. Imádkozott az Úrhoz, hogy Uram, mutasd meg, hogy itt most mi történt! Azt a 
választ kapta az Úrtól, hogy ez a pásztor egy önjelölt. Nincs Istentől elhívása. Ő csak úgy 
képzeli, hogy neki van valamije. Aztán leültek vele beszélgetni, és amikor szembesítették 
azzal a ténnyel, hogy Isten azt közölte, hogy te csak egy önjelölt vagy, Istentől nincsen 
elhívásod, akkor kirobbant, feldühödött, egyszerűen nem tudta elviselni ezt az üzenetet, ami 



valóban Istentől jött. Sőt megkérdőjelezte, hogy hogyan tehetik azt meg az elöljárói, hogy 
kétségbe vonják, hogy ő nem Istentől hallott. Az a helyzet, hogy ilyen esetben is lehet Isten 
elhívása az illető felett, de az a baj, hogy egy rossz szellem befolyása alatt van és rossz 
irányba működnek a dolgok. 

Ez a Jezabel szelleme úgy működik, mint ahogy említettem is, hogy ez az ifjúsági pásztor 
száz fiatallal eltűnt, tehát magához vonja az embereket. Az a szándéka, hogy a gyülekezetből 
kivonja és maga köré csoportosítsa őket. De ezt a munkát nem szabad megtűrni! Végül is az 
lett az eredménye az egésznek, hogy elhagyta a gyülekezetet, kivált a gyülekezetből ez az 
ifjúsági pásztor. Nagyon tanulságos ez a második rész is, amit majd fogok küldeni, mert fel 
kell ismerni a veszélyt, hogy lehessen ellene védekezni. A fel nem ismert veszély ellen pedig 
ugye nem lehet tenni semmit, az ember tudatlan. 

Én is kaptam megerősítést két szolgáló testvéremtől, amikor említettem nekik, hogy a 
Szent Szellemtől vett utasítást ki kellett küldenem, megerősítettek abban, hogy igenis 
helyesen tettem.  

Az egyik pásztor egy nagyvárosban szolgál, és volt egy báránya, aki kisiklott. Azt mutatta 
az Úr, hogy foglalkoznia kell vele, és azt tanácsolta, azt kérte szeretettel, hogy három hónapig 
maradjál ki a gyülekezetből, mert itt zavart okozol. A három hónap alatt mélyedj el az Igében. 
Ez a bárány nem az Igében mélyedt el, hanem az iszapban. Elment még panaszra a 
feljebbvalókhoz is, végül el kellett tanácsolni a gyülekezetből. Tehát vannak élő példák arra 
vonatkozóan, hogy a pásztornak a nyáját meg kell védenie. Úgy, ahogy a réten lévő pásztor is 
őrzi a bárányait, hogy semmiféle támadást ne kapjanak, és mindentől megóvja őket, ugyanúgy 
az Úr Jézus pásztora is őrzi és vigyázza a rábízott bárányokat, lelkeket.  

Azt hiszem, hogy ez így mindenki számára egyértelmű és természetes. Van még egy őszi 
prófécia a leveles ládámban, azt is majd fogom küldeni. Igazából ez arra világít rá, hogy 
valóban az Úr figyelmeztette a Krisztus Testét, hogy jön egy megosztást okozó démon. Ez a 
prófécia ősszel jelent meg. Akkor is már találkoztam vele, de most az ember visszatekint, 
akkor a mozaikokat jobban össze lehet rakni és a kirakós kép jobban összeáll.  

Tehát Isten mindig figyelmezteti a népét próféciák által, üzenetek által, Igék által, és 
hogyha odafigyelünk, akkor a legjobb úton tudunk haladni. Ámen. 

Van-e bizonyságotok, kérdéseket, esetleg kijelentésetek? Mit tett az Úr Jézus veletek az 
elmúlt héten? 

Magdi: 22 éve rendszeresen kell járnom szemészeti kontrollra glaukómás (zöldhályog) 
megbetegedés miatt. Minden alkalommal vizsgálják a látóteret és megmérik a szemnyomást. 
Most, csütörtökön, voltam ezen a vizsgálaton. Helyettesítették azt az orvost, aki foglalkozni 
szokott velem. Most az a doktornő volt ott, aki tavaly megkért, hogy imádkozzak érte. Eddig a 
vizsgálatok után vagy nem mondtak semmi konkrétumot, vagy közölték, hogy romlott a 
szemem állapota. Most rákérdeztem, hogy mit állapított meg a doktornő. Azt a választ 
kaptam, hogy nem romlott, sőt, inkább javult a szemem. Dicsőség az Úrnak! Amikor 
meghallottam a jó hírt, meglepetésemben visszakérdeztem, hogy: mit tetszik mondani? 
Megismételte, hogy tényleg javult! Nem szűkült, hanem tágult a látótér, rendben volt a 
szemnyomás is, vagyis javult a szemem állapota. Halleluja! 

Erzsike: Az én fülem is javult. Észrevettem most az alkalom alatt, hogy minden szót 
értettem. Halleluja! 

Dicsőség az Úrnak! Mindig valld meg, hogy napról napra jobban vagyok! És ajánlom 
ismét figyelmetekbe, hogy úrvacsorát minden nap vehettek. Akár reggel, délben, este. Lehet 
kapni ezt a pászka kenyeret, ami azért célszerű, mert azon rajta van három jelkép. Rajta 
vannak a szegek nyomai, rajta vannak azok a sávok, melyek a korbácsütések nyomait 
jelképezik, és amikor egy kicsit pirosabb egy-két ponton, az ítélet tüze, amikor Isten ítélete 
Jézusra szállt helyettünk. Tehát ezek a jelek rajta vannak a pászka kenyéren. Amikor Jézus 



jelképes testét megesszük, gyakorlatilag a gyógyulásunkat esszük meg. Sima kenyérrel is 
megcsinálhatod.  

Az 1Korinthus 11-ben van, amit én is fel szoktam olvasni az úrvacsorához. Ebben az 
igerészben mondja Jézus, hogy emlékezzünk meg az ő haláláról. Már említettem, hogy sokáig 
nem értettem, hogy miért a haláláról kell megemlékezni? Azután megértést kaptam róla, hogy 
azért, mert abban van a győzelem. Ott van a győzelem. És amikor megesszük, emlékezünk, 
mert Jézus azt mondta, hogy emlékezzetek meg, cselekedjetek, az úrvacsorát vegyétek. 
Lábszárban van gyógyító kenet. Ez csontprobléma. Tedd oda a kezed, hadd gyógyuljon! 

Tehát amikor Jézus halálát hirdetjük, akkor azt hirdetjük, hogy Ő uralkodik az ellenség 
felett, az pedig elmenekül. Egyébként még azt is tudom ajánlani, hogy éjszaka csendben –
folyamatosan menjen a dicséret, a hangos Biblia, vagy tanítás. Az erre alkalmas lejátszókat 
már be lehet állítani úgy, hogy ne zavarja az alvást. Ha szépen, halkan megy akár a dicséret, 
akár egy tanítás, akkor az Ige hangzik el, és ahol az Ige elhangzik, ott a kenet kiárad, és ahol a 
kenet jelen van, ott Isten jelenléte van, és az ellenség nem teszi oda be a lábát. Tehát ezt lehet 
így is használni. 

A záróénekünk következik. Megköszönjük a figyelmeteket, jelenléteteket, megköszönjük 
az életeteket. Jövő héten találkozunk! 

 
*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak.  

A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik.  

 


