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HEGYEKET MOZGATÓ ERŐ – 14. Az imádság hatalma
Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege
Ságvár, 2017. 08. 21.

Köszöntsd a szomszédodat azzal az üzenettel, hogy tiéd a hatalom! Szeretettel köszöntünk
benneteket. Bevezetésképpen néhány gondolatot szeretnék megosztani veletek. Szombaton
pásztorkonferencián voltunk, és úgy fogalmaztam meg, hogy megelégedve és beteljesedve
jöttünk haza.
Aztán kaptam e-mailben egy gyönyörű bizonyságot. Van egy testvérünk, aki a Bükk
hegységben lakik, és pár éve rátalált a Békevárra. Nincs helyi teljes evangéliumi gyülekezete.
Egy kicsi zsákfaluban él. Aki akarja, megtalálja a szellemi táplálékát. Gyönyörű bizonyságai
vannak a gyógyulásról, az anyagi változásokról. A napokban volt talán a Copeland üzenetben,
hogy a legyőzött ellenség a feltámadt Jézustól fél. Tehát nekünk a feltámadt Jézust kell
magunk előtt tartani, az Ő nevét használni, és hivatkozni a feltámadt Jézus erejére és
hatalmára, amit megkaptunk. Kihangsúlyozom, hogy a feltámadt Jézust! Tőle fél az ellenség.
Dicsőség Istennek! Köszönjük az Úrnak, hogy Ő volt a kereszten helyettünk és értünk, és
megváltott bennünket. Az is egy állomása volt a szolgálatának, de az ördög a feltámadt
Jézustól fél. Mert előtte a pokolban legyőzte őt. Ma mutatott az Úr Joel Osteen-től egy rövid
üzenetet, ami arról szól, hogy a keresztények egyszer fent, egyszer lent vannak, de a lényeg
az, hogy a végére Isten annyira megerősít, hogy aztán mindig fent vagyunk. Ez a lényege az
üzenetnek. A bibliai József példáját is hozta, hányszor volt fent, lent, fent, lent, de a végén
aztán fent maradt. Az Isten megerősíti azt, aki kitart a hitben. Nagyon jó üzenet. Egy
bizonyságot mondok, apróság egyébként.
A búvárszivattyú a kutunkban elromlott, és ki akartam húzni. De úgy beleült az iszapba,
hogy képtelenek voltunk rá. Imádkoztam, majd aludtam egyet és jött a bölcsesség, hogy
erőkart használjak. Például a pajszerrel, vagy bottal könnyebb kimozdítani valamit a helyéről.
Tekerjem rá a slagot egy vastag karóra, és akkor így emeltem, megint egy kicsit, megint
arrébb tekertem, apránként. Az angyalokat kiküldtem, és sikerült kihúzni, és amikor
kihúztam, láttam, hogy nyakig benne volt az iszapban. Kézzel nem lehetett volna kihúzni.
Isten bölcsessége volt az, ami ebben segített.
Aztán megnéztem a boltban, az ára 10-15 ezer forint között mozog. Fölmentem az
internetre, ugyanazt a szivattyút 5000 Ft-ért hirdették. Tehát nagyon érdemes figyelni a Szent
Szellemre. Aztán eszembe juttatta az Úr, már múltkor is fel volt írva a papíromon, csak
valamiért kimaradt. Ezt talán még az elöljárónk is mondta, de az egyik Balaton menti pásztor
említette a nyájnak, hogy miért szaladgáltok más könyvek után? Más felekezet, más kiadó
után, amikor nálunk itt van egy egész hosszú lista. Ott van egy katalógus a könyves kosárban
róla. Megkérdezte ez a pásztor a gyülekezetet, hogy azt már mind elolvastad? Akkor miért
szaladgálsz? Mert ez a te táplálási vonalad. Utána azt mondta, hogy ha ezt mind kiolvastad,
akkor kezdheted elölről, mert valószínűleg ti is megtapasztaltátok, hogy ahogy növekedtek, és
később előveszitek, teljesen mást tartalmaz, vagy pedig olyat találtok benne, hogy jé, ezt nem
is olvastam a múltkor!
A mai tanításunk: A hegyeket mozgató erő sorozat. A 14. része következik: Az imádság
hatalma
1. A hatalom titka
Több Ige tartalmazza azt, hogy milyen hatalmunk van Krisztusban. Ezek közül most egyet
választottam ki.
János 14,13.
13. És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőíttessék az
Atya a Fiúban.
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A mai tanítás egy kicsit kapcsolódik az előző hétfői tanításhoz, de más szemszögből
mutatja be a dolgokat. Ebben az Igében – mint hallottátok Évi tanításában a múlt héten – a
kérni szó a görögben azt jelenti, hogy követelni. Mi az ellenségtől követeljük a jogainkat, a
kiváltságainkat és mindazt, amivel meglopott. Korlátlan isteni erő áll azok rendelkezésére,
akik hittel imádkoznak. Ugyanis hit által elmozdíthatóak az útakadályok. Azok a bizonyos
hegyek. Felmerülhet a kérdés, kinek a hatalma által szólhatunk a hegyhez és követelhetjük,
hogy mozduljon el? Mi már tudjuk, hogy Jézus nevében tehetjük ezt meg, mert Jézus a nevét
nekünk adta. A világegyetemet szellemi törvények kormányozzák. Ez vonatkozik a szellemi
és a fizikai világra egyaránt. A Biblia úgy írja, hogy a mennyre és a földre is ez kiterjed. Isten
angyalai és a démonok is elismerik, és tiszteletben tartják Isten hatalmát. A farizeusok tudták,
hogy a csodákat hatalom által lehet véghezvinni. Jézus hatalmas cselekedetei láttán
összezavarodtak és elhatározták, hogy megtudják, milyen erő által teszi Jézus a csodákat.
2. Jézus hatalma
Máté 21,21–27.
21. Jézus pedig felelvén, monda nékik: Bizony mondom néktek, ha van hitetek és nem
kételkedtek, nemcsak azt cselekszitek, ami e fügefán esett, hanem ha azt mondjátok e
hegynek: Kelj fel, és zuhanj a tengerbe, az is meglészen;
22. És amit imádságotokban kértek, mindazt meg is kapjátok, ha hisztek.
Amikor Jézus a hit erejéről és a hegyek elmozdíthatóságáról tanított, a farizeusok kérdőre
vonták Őt. Ezt olvassuk el.
23. És mikor bement a templomba, hozzá mentek a főpapok és a nép vénei, amint
tanít vala, mondván: Micsoda hatalommal cselekszed ezeket? És ki adta néked ezt a
hatalmat?
Tehát a vallásos vezetők tudakozódtak, hogy ki hatalmazta fel Jézust, hogy ezeket tanítsa,
és ezeket tegye? A gőgös farizeusokat nem elégítette ki Jézus válasza. Ő ugyanis visszakérdezett, amire nem mertek válaszolni.
24. Jézus pedig felelvén, monda nékik: Én is kérdek egy dolgot tőletek, amire ha
megfeleltek nékem, én is megmondom néktek, micsoda hatalommal cselekszem ezeket.
25. A János keresztsége honnan volt? Mennyből-é, vagy emberektől? Azok pedig
tanakodnak vala magukban, mondván: Ha azt mondjuk: mennyből, azt mondja majd
nékünk: Miért nem hittetek tehát néki?
26. Ha pedig azt mondjuk: emberektől: félünk a sokaságtól; mert Jánost mindnyájan
prófétának tartják.
27. És felelvén Jézusnak, mondának: Nem tudjuk. Monda nékik Ő is: Én sem mondom meg néktek, micsoda hatalommal cselekszem ezeket.
Ezek a vallásos vezetők nagyobb csalódottsággal, és nagyobb haraggal távoztak, mint
valaha. Jézus azonban felfedte a hatalmának a titkát, amikor elmondta a zsidóknak, hogy Ő az
Atya nevében jött.
János 5,43/a.
43/a. Én az én Atyám nevében jöttem…
Itt világosan le van írva, hogy Jézust ki küldte, hogy az Atya nevében jött. Látjátok, hogy
itt van egy párhuzam, hogy Ő az Atya nevében imádkozott, mi meg a Jézus nevében, mert az
Atyától kapott hatalmat Ő továbbadta nekünk. Itt van egy érdekes párhuzam, hogy ezeknek a
vallásos vezetőknek, akik odamentek hozzá, nem árulta el, hogy Ő kitől kapta a hatalmat, és
milyen hatalommal munkálkodik itt a földön. De itt egy másik igehelyen, a János
evangéliumban már felfedte a zsidók előtt, hogy Ő milyen hatalommal van itt a földön, és
milyen erővel munkálkodik. Nem volt ez teljesen titok, csak nekik nem akarta megmondani.
Viszont ha tovább olvassuk a Máté evangéliumot, akkor ezen a példázaton keresztül látjuk,
hogy Jézus utal arra, hogy honnan származik az Ő hatalma.
Máté 21,28-31.
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28. De mit gondoltok ti? Vala egy embernek két fia, és odamenvén az elsőhöz, monda:
Eredj fiam, munkálkodjál ma az én szőlőmben.
29. Az pedig felelvén, monda: Nem megyek; de azután meggondolván magát, elment.
30. A másikhoz is odamenvén, hasonlóképpen szóla. Az pedig felelvén, monda: Én elmegyek, uram; de nem ment el.
31. E kettő közül melyik teljesítette az atya akaratát? Mondának néki: Az első.
Az elsőszülött Úr Jézus. Ő azért jött, hogy az Atya akaratát cselekedje azzal a hatalommal,
amelyet kapott a mennyei Atyától. A sorok között nézzük a szellemi részét, a szellemi
üzenetet, akkor láthatjuk, hogy végül is ezek a vallásos vezetők kaptak választ, csak nem
értették. Jézus azért tett csodákat, mert az Atya hatalmat adott neki. Azért tudta feltámasztani
a halottakat, mert az Atya természetfeletti erővel ruházta fel Őt. Itt csak egy példát mondok.
Például Lázár feltámasztása. Tehát nem volt titok, hogy honnan kapta Jézus a hatalmát. Ő a
mennyei Atyjától kapta a hatalmát, Ő adta neki. Abban az időben, amikor Jézus a földön járt
és szolgált, akkor Ő képviselte Istent a földön. Aztán jött egy váltás, az Úr Jézus felemeltetett
az Atya jobbjára, a Szent Szellem kiáradt az első pünkösdkor, és most a Szent Szellem
képviseli Istent a földön.
3. A hívő hatalma
Tehát láttuk, hogy Jézus ereje az Atyától származott, de kérdezheti valaki, hogy honnan
ered a hívő hatalma? Honnan származik a te hatalmad? Találunk segítséget az Igében, ami
megvilágítja ezt a kérdést.
János 14,6.
6. Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az
atyához, hanemha énáltalam.
Az újszövetségben – és ezt kihangsúlyozom –, csak Jézuson keresztül közelíthetünk az
Atyához. Ezt az Igét elsősorban az üdvösségre szoktuk alkalmazni, hogy az üdvösség Jézuson
keresztül van, és akkor fogunk Istenhez kapcsolódni, visszakerülni, közösségbe kerülni vele,
de minden más helyzetre is igaz. Az erő a gyógyításra és a szabadításra Krisztuson keresztül
jön. Az újszövetségi imádság és a hívő hatalmának titka a következő: mindaz a felruházás,
amivel egy újjászületett hívő rendelkezik, Krisztuson keresztül érkezik hozzá. Amikor Jézus
felemeltetett az Atya jobbjára, a tanítványok elkezdték véghezvinni a Szent Szellem ereje által
azokat a hatalmas cselekedeteket, amelyeket Jézus parancsolt nekik.
Az első csoda, mint tudjuk, az Ékes kapunál történt meg. Miután ez a sánta ember meggyógyult, a vallásos vezetők elmentek Péterhez és Jánoshoz. Megdöbbentek a csodán, hogy a
születésétől fogva béna ember teljesen ép, és választ követeltek. Annyit kell tudni hozzá,
hogyha elolvastátok az előző részt, hogy Pétert és Jánost elfogták és a vezetők elé vitték.
Apostolok cselekedetei 4,7–12.
7. És mikor őket a középre állították, tudakozzák vala: Micsoda hatalommal, vagy
micsoda név által cselekedtétek ti ezt?
Kíváncsiak voltak, meg hitetlenek egyben. Péter a Szent Szellem által válaszolt.
8. Akkor Péter, Szent Szellemmel megtelve, monda nékik: Népnek fejedelmei és
Izraelnek vénei!
9. Ha e mai napon mi egy magatehetetlen emberrel való jótétemény felől hallgattatunk ki, mi által gyógyult meg ez:
10. Legyen tudtotokra mindnyájatoknak és az Izrael egész népének, hogy a
názáretbeli Jézus Krisztusnak neve által, akit ti megfeszíttettetek, akit Isten feltámasztott halottaiból, Őáltala áll ez tielőttetek épségben.
11. Ez ama kő, melyet ti építők megvetettetek, mely lett a szegletnek fejévé.
12. És nincs senki másban üdvösség, mert nem is adatott emberek között az ég alatt
más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk.

3/8 — Bor Ferenc — Ságvári tanítások: http://bekevar.x3.hu/sagvar-hang.htm

Ez a tanítás a www.bekevar-portal.hu forrás feltüntetésével szabadon felhasználható és továbbküldhető.

Tehát egyértelmű, hogy Jézus nevének használata által történt meg a csoda a béna
emberrel.
4. A meghatalmazás
Máté 28,18–20.
18. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az
Atyának, a Fiúnak, és a Szent Szellemnek nevében.
20. Tanítván őket, hogy megtartván mindazt, amit én parancsoltam néktek: és ímé, én
tiveletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!
Jézus közvetlenül a mennybe menetele előtt átadta a hatalmát a hívőknek. Ezt olvastuk
ezekben az igeversekben. Amikor Jézus átadta nekünk nevének használatát, valójában egy
meghatalmazást adott nekünk. Vagyis, nekünk adta a hatalmát, hogy használjuk, mert a
mennyben már nincs rá szüksége. Hallottátok az előző tanításban, hogy az ördög a harmadik
égből, a mennyből kizáratott akkor, amikor az Úr Jézus a szent vérét felvitte a mennyei
szentek szentjébe, hogy megtisztítsa azt. A földön, illetve az első és a második égben kell
használnunk a krisztusi hatalmunkat az ellenséggel szemben.
János 20,21.
21. Ismét monda azért nékik Jézus: békesség néktek. Amiként engem küldött az Atya,
én is akképpen küldelek titeket.
Amikor mi használni fogjuk az Ő nevében levő erőt, az ugyanolyan lesz, mintha maga
Jézus használná azt. Ahogy Jézus kapta a hatalmat az Atyától, ugyanúgy továbbadta azt
nekünk. A korábbi tanítások során már találkoztunk egy hatalom átadással, amikor a
teremtésről tanultunk. Isten Ádámnak adta a hatalmat. Ádám pedig átadta az ördögnek. Ez is
egy hatalom átadás, csak rossz irányba történt. Amikor Jézus átadta nekünk a nevének
használatát, akkor egy korlátlan erőt kaptunk.
Mivel Jézusnak adatott minden hatalom mennyen és földön, ezért mi is megkaptunk
minden hatalmat mennyen és földön. Azt a teljhatalmat kaptuk meg, ami Jézusnak volt a földi
szolgálata során. Sok hívőnek nem azért olyan kevés az erő az életében, mert az erő nem áll
rendelkezésre, hanem azért, mert nem használja azt.
Nézzünk egy példát. Hogyha egy milliomos adna egy előre aláírt csekkfüzetet, akkor mi
hasznod lenne belőle, hogyha nem töltöd ki, és nem váltod be? A csekkfüzet manapság már
nem divat, de amikor én harminc évvel ezelőtt nyitottam folyószámlát, akkor nem volt még
bankkártya, és csekkfüzetet adtak. De a filmekben is láttok ilyeneket, hogy kiállítják a
csekket, és azzal fizetnek. A készpénz forgalmát ezzel kiküszöbölik. Most képzeld el azt a
csekket, ami ott van aláírva, neked csak be kell írni az összeget, vagy a kívánt dolgot, és
elmenni a megfelelő helyre, hogy én kérem azt a bizonyos dolgot. Hatalmas erő adatott neked,
a Jézus nevében. De semmi hasznod nem lesz belőle, amíg ki nem töltöd, és be nem váltod a
mennyei bankban.
Kolosse 3,17.
17. És mindent, amit csak cselekesztek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek és Atyának Őáltala.
Tehát bárminek nekiállsz, előtte imádkozd, hogy Jézus nevében kezdek el főzni, Jézus
nevében megyek a fodrászhoz, mert egyik gyermekkori barátom úgy járt, hogy a füle hegyét
lecsípte a kézi olló, amikor még nem volt elektromos hajnyíró, a hatvanas években. Mindent
Jézus nevében tegyünk. Tudjátok, hogy mi a haszna számunkra, ha mindent Jézus nevében
teszünk? Az, hogy amikor mi Jézus nevét kimondjuk, akkor a démonok eltakarodnak onnan,
és tiszta lesz a légtér. Bármit tesztek, bármilyen apró dolgot, a Jézus nevében tegyétek.
Nagyon fontos Jézus nevének ismerete és használata. Ez is egy fegyver.
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Felmerülhet a kérdés, hogy miért bízott Jézus ilyen hatalmas erőt ránk? Azért, hogy
elhozzuk a menny áldásait a szenvedő világnak, és a szükségben lévő emberiségnek. Visszaélnénk ezzel, hogyha ezt a korlátlan erőt például világi szórakozásra, vagy személyes hírnév
szerzésére, vagy magasabb pozíció elérésére használnánk. Nem erre kaptuk.
5. Jézus nevének ereje
Gordon Lindsay említi ezt a bizonyságot a szolgálatából. Egyik evangelizációs alkalmunkon olyan esemény történt, amely több ezer fő előtt bizonyította Jézus nevének az erejét. Az
evangélista szolgált, és a gyülekezetnek a következőt mondta: Minden lehetséges, csak higgy,
és csodákat fogsz látni! Ezt követően egy férfi közeledett az emelvény felé. A szolgálók
megriadtak a férfi démoni tekintetétől. Először arra gondoltak, hogy egy őrült, aki zavargást
akar kelteni, de ez az ember nem egy elmebeteg volt, hanem csak egy rosszindulatú alak, aki
korábban is zavargásokat okozott más gyülekezetekben. Ezért börtönbe is zárták, de nem
tanult belőle.
A gyülekezet is felfigyelt a férfi fenyegető viselkedésére. Gordon Lindsay éppen figyelmeztetni készült ezt az evangélistát, amikor a függöny mögül két rendőr előlépett. Mivel az
evangélista nem akarta, hogy elrontsák az alkalmat, intett nekik, hogy menjenek vissza. Mert
készek lettek volna az ő fegyvereikkel, hatalmukkal, bilincseikkel, gumibottal ráncba szedni
ezt az embert. Az evangélista megkérte a gyülekezetet, hogy imádkozzanak, és közben ő
odasétált ehhez a férfihez. A férfi átkozni kezdte őt. „Te az ördögtől vagy! Megtéveszted az
embereket! Meg fogom mutatni, hogy te egy szélhámos vagy, és egy kígyó a fűben!” Ez egy
vakmerő fenyegetőzés volt nyilvánosan. Közben sziszegett, köpködött, és a kezét rázta. A
rendőrök újból előléptek, de az evangélista újból visszaküldte őket. A kritikusok pedig drámai
eseményekre számítottak, hogy lesz valami verekedés.
Emlékszem rá, hogy az elöljárónk régebben említette, hogy vannak köztünk mindig
megfigyelők, meg olyanok, akik szimatolni jönnek, nem az Úr Jézusért.
Ezek az események Góliát kihívására emlékeztették a szolgálókat, amikor Góliát átkozta
Dávidot. De a támadó nem jutott előbbre. Valami megakadályozta a gonosz szándékában. Az
evangélista határozottan szólt: „Sátán, mivel te kihívtad Isten szolgálóját a hallgatóság előtt,
Jézus nevében a lábaim elé kell esned!” Így használta a hatalmát Krisztusban. Amint
elhangzott Jézus hatalmas neve, történt valami. A támadót irányító erők megadták magukat a
Jézus nevében lévő erőnek. A fenyegetőző, aki ellene ment Isten emberének, hirtelen egy
nagyot sóhajtott, és zokogva térdre esett.
És itt szeretnék hozzá kapcsolni három történetet, hogy Jézus nevének milyen ereje van,
hogyha hittel használjuk.
Legalább egy évtizede történt Pesten a konferencia központban, én is szemtanúja voltam.
Az elöljárónk elkezdett prédikálni, és egy ember a középső részen elindult nagy léptekkel
feléje. Meg akarta támadni, csak nem számolt azzal, hogy az elöljárónk tudja használni Jézus
nevét, meg katonai iskolába járt, és tudja, hogy kell leszerelni egy támadó embert.
A másik dolog. Hallottuk szombaton, hallottuk vasárnap is, hogy egy kétéves gyermek
hogyan használta a hatalmát az édesanyja gyógyulása érdekében. Alig tudott beszélni, de
kimondta a három szót, hogy hatalmat vegyen az ördög felett és a betegség felett. Annyit
mondott, hogy Jézus! Anya! Takarodj! És az édesanyja meggyógyult, tehát ilyen gyermeki
hitre van szükségünk.
A harmadik bizonyság 10 évvel ezelőtt hangzott el Budapesten. Mindjárt meg fogjátok
hallani, egy 4 perces bejátszás. Pannika, aki a CD-s pultnál van, ő teszi a bizonyságot 2007ben. Abban a patikában volt egy fegyveres rablási kísérlet, ahol ő dolgozik.
„Dicsőség az Úrnak! Nem gondoltam, hogy a hetemet egy ilyennel fogom kezdeni. De
hatalmas az Úr, mert vasárnap előkészített. A Zsoltárok 91-es-ről volt tanítás. És reggel,
mikor felébredtem, olyan hatalmas késztetést éreztem, hogy a 91. zsoltárt elimádkozzam. Ilyen
késztetést még nem éreztem! Tudtam, hogy nagy szükségem van rá. Úgyhogy még többször is
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el kellett mondanom a Zsoltárok 91-et. Ez egy védelem volt számomra. Még nem tudtam, hogy
miért kell, hogy elmondjam. A munkahelyemen, hátul a raktári részen tevékenykedtem, és
egyszer csak egy nagy hangzavarra lettem figyelmes. Azt hittem, hogy megint olyan illető jött
be, aki hangoskodik. Volt már ilyen esetem, és annak is parancsoltam, hogy menjen ki, és ne
hangoskodjon itt tovább. Hát az is kiment, gondoltam, hogy ez is egy ilyen eset.
Mikor odakerültem, hogy rájuk szólok, olyan jelenléte fogott el az Úrnak, hogy azt
szavakban nem tudom elmondani nektek. Az Úr hatalmas ereje rám szállt. A külvilág teljesen
megszűnt körülöttem. Nem vettem észre, hogy ez fegyveres támadás, mert még a fegyverre
sem figyeltem oda, csak azt vettem észre, hogy a főnököm megy le a földre, mondom, mit keres
itt a földön, mit akar ott? Úgyhogy még akkor sem tűnt föl, hogy fegyveres támadás
középpontjába kerültem. Ahogy kimegyek, elkezdtem ordítani, hogy Jézus nevében, azonnal
takarodjatok ki innen! Na, ezt elkiabáltam egy párszor, úgyhogy ahogy rám néz az illető, azt
mondja: Jézus? Igen – mondom – Jézus nevében takarodj! Az illető már csak annyit tudott
mondani, hogy pénzt, pénzt!
Közben zajlott tovább a folyamat. Én mentem ki, ahol a betegek szoktak állni. Azt mondja
nekem, meg a főnökömnek, hogy befele az irodába, hajtott befele. Mondom: „Jézus nevében
kifele!” Hát a főnöknőm, amíg a földön feküdt, alig bírta a nevetést visszatartani, mert úgy
megijedtek a rablók, hogy teljesen hátrafele haladtak, megtorpantak egy pillanatra, és az Úr
teljesen összezavarta őket. Összesen 10.000 Ft-ot vittek el. Amikor kimentek, utánuk
szaladtam és kiabáltam, hogy ‘Isten ítélete szálljon rátok!’, Kifigyeltem, milyen irányba
mennek, egy ideig követtem, és az Úr olyan hatalmas, hogy beültek egy taxiba a rablók, és az
a patika előtt hozta visszafelé őket.
A patika előtt jöttek el, és hangosan kiabáltak az emberek, hogy ott vannak a rablók a
taxiban! Gyorsan leírták a rendszámot, értesítették a rendőröket. Dicsőség az Úrnak, fél órán
belül elfogták őket! Fél órán belül. Úgyhogy nem volt érdemes kezdeni az Úr emberével – én
úgy gondolom –, mert az Úr neve hatalmas, és mondom, olyan erő szállt rám, hogy mint
Dávidra szállhatott, hogy egyszerűen nem érdekelt semmi, csak törtettem előre ebben a
névben, és egyszerűen löktem arrébb a rablókat, hogy márpedig innen el kell menniük. És
dicsőség az Úrnak, hogy ilyen hatalmas volt, hogy jelenlétével ott betakart mindannyiunkat.
Hatalmas az Úr, dicsérem, mert szent az Ő neve, és rettenetes az Ő neve. Ezt még nem
tudja a világ. Mi tudjuk, és arra bátorítalak benneteket, hogy erősebben használjátok ezt a
nevet, mint valaha, mert ebben erő rejlik! Nagyon nagy erő. Én megtapasztaltam, milyen nagy
ez az erő, hogy szinte még félelem sem volt bennem. Olyan erő volt. Dicsőség az Úrnak! Ez
volt a történetem.”
Aztán ott van a Szent Szellem ereje is. Reggel megmutatta az Úr, hogy a Zsoltárok 91gyel szerelkezzen fel. Mit szóltok hozzá? Tehát Jézus neve ilyen hatalmas. Ha figyeltétek, azt
mondta, hogy a Szent Szellem ereje vagy késztetése, tehát ott volt a Szent Szellem is. Nem is
látta, hogy fegyver van náluk. Ez egy hatalmas bizonyság.
Még egy pár gondolat van. Jézus neve volt az, ami eredményt hozott akár a Gordon
Lindsay féle bizonyságban, akár az elöljárónknál, vagy Pannika bizonyságában, vagy bármelyikben. Jézus neve az, ami eredményt hoz. Semmilyen más név nem rendelkezik Jézus
nevének az erejével. Jézus neve hatalmasabb, mint bármely más név. Ez le van írva az Igében:
Nem is adatott az ég alatt más név. Ez a név a te hatalmad. E név által minden a tiéd. És ezt az
Úr Jézus a János 14,14-ben erősíti meg.
János 14,14.
14. Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt.
Ebben a versben is a görög szövegben a követelni szó van. Mert itt az Atya neve meg
sincs említve, nem az Atyától követelünk, hanem az ördögtől követelünk. És, amikor Jézus
nevét használjuk, akkor az ördög nem téged lát, hanem Jézust látja. Ezt nagyon fontos tudni.
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Tőled nem ijedne meg, tőlem sem, de amikor kimondjuk, hogy a „Jézus neve!” Itt van a
gyógyszertári bizonyság, hogy a rablók, a fegyveres rablók elmentek.
Jézus nevének használata csak az újjászületett hívők számára eredményes. A Krisztus
nélkülieknek nincs joguk használni ezt a nevet, és a démonok sem engedelmeskednének
nekik. A démonok ugyanis felismerik a különbséget a valódi hívő és az álkeresztény között.
Mit értünk a valódi hívő alatt? Aki befogadta Jézust, újjászületett, és mennyei állampolgár.
Az álkeresztény alatt mit értünk? Hát mindannyian azok voltunk egy darabig. Mert bizonyos
szertartásokon mentünk keresztül, de ez nem adott üdvösséget, és azt hittük, hogy
keresztények vagyunk, holott, ha az életünknek vége lett volna, akkor egy nagyon rossz
helyre kerültünk volna. Ez nem a mi hibánk volt, hanem azoké, akik nem tanítottak meg az
igazságra. Érthető így a különbség? Köszönjük az Úrnak, hogy megtaláltuk az igazságot, és
hogy már nem álkeresztények vagyunk, hanem valódi keresztények.
Még egy Igénk van az Apostolok cselekedeteiben. Alátámasztjuk az előbbieket.
Apostolok cselekedetei 19,13–16.
13. Elkezdték pedig némelyek a lézengő zsidó ördögűzők közül az Úr Jézus nevét
hívni azokra, akikben gonosz szellemek voltak, mondván: Kényszerítünk titeket a Jézusra, akit Pál prédikál.
14. Valának pedig némelyek Skévának, egy zsidó főpapnak fiai heten, akik ezt
művelik vala.
15. Felelvén pedig a gonosz szellem, monda: A Jézust ismerem, Pálról is tudok; de ti
kik vagytok?
16. És reájuk ugorván az az ember, akiben a gonosz szellem volt, és legyőzvén őket,
hatalmat vett rajtuk annyira, hogy mezítelenen és megsebesülve szaladának ki abból a
házból.
Itt a történet arról szól, hogy zsidó fiatalok, akik spiritualizmussal foglalkoztak, azt hitték,
hogy Jézus neve úgy működik, mint egy varázsige. Gonosz szellemeket próbáltak kiűzni Jézus nevében, de sikertelenül. A démon hatása alatt lévő férfi egymaga legyőzte a hét fiatalembert. Ilyen ereje van a démonoknak. És a fiatalemberek meztelenül, megsebesülve futottak el.
Emlékeztek, van egy igehely, amikor a sírboltban lakott egy őrült. Megkötözték láncokkal, de leszaggatta. Tehát hatalmas ereje van a démonoknak, és akiket teljesen birtokba vesznek. De a mi Urunk az Úr Jézus, és Ő hatalmasabb, és a Szent Szellem is nagyobb a sötétség
összevont erejénél is.
Összefoglalva a mai tanítást: az imádságban lévő hatalom titka Jézus nevében rejlik.
Ahogy az Atya minden erőt a Fiúnak adott, úgy Jézus minden erőt átadott azoknak, akik
befogadták Őt, és erre is adott az Úr egy gyönyörű Igét a János 1,12-ben.
János 1,12.
12. Valakik pedig befogadták Őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az Ő nevében hisznek;
Az első két sorban ott van, hogy hatalmat ad azoknak, akik befogadták Őt. Itt rejlik a
hatalomnak egy másik Igéje. Ez a hatalom az Ő nevének az ereje, az Ő hatalmának ereje. És
minden lehetséges annak, aki Jézus nevében kér az Atyától, vagy követel a tolvajkodó
ellenségtől. Ámen.
Hiszem, hogy az épülésetekre volt a mai tanítás.
Még egy dolgon elgondolkodtam. Amikor még fiatal keresztényként imádkoztam, akkor
akár az oldás-kötés hatalmát használtam, vagy bármelyik fajta imádságot, mindig úgy
gondoltam, hogy én most imádkoztam, aztán majd az valamikor valóságba jön. De hogyha
ismerjük a most hitet, mert a mennyben nincs múlt, nincs jövő, a mennyben csak a most van,
csak jelen idő van, akkor igazából az imáimat úgy tekintem, ahogy írja a Márk 11.24, hogy az
imakérés pillanatában megvan az nekem. Tehát ha megkötöm a sötétség erőit egy bizonyos
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területen, akkor abban a pillanatban el kell hinnem, hogy az meg van kötve. Akár a fájdalom,
akár a betegség vagy bármi gonosz erő. Az egy másik dolog, hogy mikor jön a valóságba.
Erzsébet is szólt arról, hogy a csoda az, ami egy szempillantás alatt történik, ami
folyamatosan történik, az gyógyulás. Ámen.
Azt is szoktam imádkozni, hogy: „Köszönöm, Úr Jézus, hogy te szabaddá tettél minden
tünettől, és én ebben a szabadságban maradok!”
Egyszer Kaposváron voltunk, és a nyakam megrándult. A kocsiban is nehéz volt
visszatekinteni, amikor sávot kellett váltani. Szándékosan ki sem mentem a gyógyító sorba –
mert előtte hallottam erről tanítást –, hanem ott a helyemen tettem a megvallást, hogy:
„Köszönöm, Úr Jézus, hogy te elhordoztad a sebeidben a betegséget, a fájdalmat, ezt a
bizonyos nyak problémát is. Én ezt hálás szívvel megköszönöm, elfogadom, birtokba veszem,
és abban járok!”
Azt a képet tartsátok a szemetek előtt, minthogyha valaki a cukrászdába meghív egy szelet
süteményre. Mi az első? Hálás szívvel megköszönöm. Aztán elfogadom. Mert van olyan, aki
nem akarja elfogadni. Utána birtokba veszem. Ezek mind különböző lépések, és ezeket a
lépéseket meg kell tenni. Mert néha kínálunk valakit, és azt mondja, köszönöm szépen, nem
kérek. Vagy ha netán odatettem elé, mert eddig nem tiltakozott, azt mondja, hogy ezt én
mégsem fogadhatom el. Tehát ezek a lépések kellenek ahhoz, hogy átvegyük a mennyei
örökségünket.
Köszönjük a Szent Szellemnek a drága kenetet bokában, térdben, ízületekben. A fejben is
munkálkodik az Úr.
Óh, drága mennyei Atyánk! Köszönjük a szent kenetedet, a gyógyító kenetet szólítjuk
ezekre a kelmékre a Jézus nevében, és eltárolódnak ezekbe a kelmékbe, és amikor a beteg
testekre teszik, ez a kenet kiárad hatalmasan, és azonnali gyógyulást szólítunk elő a Jézus
nevében. Csodák által. Ahogy Pál testéről elvitték a keszkenőket, ugyanúgy fog működni itt is
Jézus nevében ez a szent erő. Köszönjük, mennyei Atyánk. Az 1Péter 2,24 igevers valóságát
szólítjuk a drága szent keneted által ezekre a kelmékre, és Jézus nevében gyógyulások,
szabadulások történnek a Jézus drága hatalmas nevében. Köszönjük, mennyei Atyánk, ezt a
dicsőséget, ezt a hatalmat, ezt az erőt, amit hordozhatunk a Jézus drága szent nevében. Ámen.
A tegnapi pesti alkalmon volt egy bejátszás Benny Hinn szolgálatából. Egy kislányt vittek
oda tolószékben. Ízületi gyulladása volt, Benny Hinn imádkozott érte, és azt mondta, hogy
gyere vissza az esti alkalomra, és akkor megkapod a gyógyulást. Előző alkalmon fönt volt a
színpadon, de amikor meggyógyult, nem volt a színpadon, hanem lent a helyén gyógyult meg,
és utána jelezték, hogy tud menni, szalad!
Tehát nem mindig azonnal történik a gyógyulás. Ebben az esetben Isten megmondta, hogy
mikor kapja meg.
Egy bizonyságot mondok még röviden. A héten annyira belemerültem a ságvári újság
készítésébe, ami végül is nagyon olajozottan ment – az Úr megadta hozzá az olajat –, el is
készültem vele, és csak csütörtökön döbbentem rá, hogy nem álltam neki a mai ságvári
tanításnak, szombaton pedig Pestre megyünk pásztorkonferenciára. De higgyétek el, hogyha
kértek olajat egy bizonyos munkára, akkor Isten megadja. Csütörtökön elkészült a
kétharmada, pénteken pedig a megmaradt egyharmad. Időben elkészült a tanítás. Így kell Isten
segítségének olaját kérni.
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