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IMÁDSÁG – 6. Oldás és kötés 
 Bor Ferenc és Horváthné Éva élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

Ságvár,  2017. 10. 16. 
  
Pásztor: Köszönjük, drága Szent Szellem, hogy veled együtt áradhatunk, és meglovagol-

hatjuk a hatalmas hullámokat, és elviszel bennünket a magasságokba. Köszönjük, Atyám, 
hogy bennünk egy isteni erőmű rejtőzik, és kiárasztjuk a feltámadás erejét, az igát megtörő 
kenetet, a Te dicsőségedet. Kiárasztjuk az emésztő tüzet, áradjon hatalmas erővel, és hatalmas 
hullámokkal! A hitünk alapján kihirdetjük, hogy megtört a sötétség minden ereje felettetek és 
mindannyiunk felett. Megáldjuk mindazokat, akik a szívünk tábláján vannak. A szellemi 
családunkat, a fizikai családunkat, a hozzátartozóinkat, az ellenségeinket, Izrael népét, az 
elöljárónkat, a szolgálótársakat, és a szolgálatokat, a Jézus nevében.  

Ahogy meg van írva, hogy Isten Igéje nincs bilincsbe verve. Megtiltjuk Jézus nevében a 
gonosz minden munkáját, amely bármilyen akadályt is hozna a szolgálatokban az evangélium 
hirdetésébe. Lezárjuk ezeket a munkákat és kiküldjük az angyalokat, hogy biztosítsák a nyi-
tott ajtókat, a nyitott szíveket, a Jézus nevében. Hálákat adunk a Te jelenlétedért, érintésedért. 
Köszönjük a Te dicsőséges Igédet, amit nekünk adtál, amelyben erő van és ezt az erőt a 
megvallásainkkal kiárasztjuk. Köszönjük a háromszoros megváltásunkat. Köszönjük a 
szolgáló angyalok munkálkodását, és minden dicsőséget neked adunk. Köszönjük a nyitott 
szíveket, a halló füleket, a látó szemeket. Az elveszettek felett szellemi éhséget és szomjú-
ságot árasztunk ki, valamint a kijelentés, bölcsesség és tisztánlátás szellemét. A Jézus 
nevében. Beszólítjuk a gyülekezetekbe az elveszetteket, valamint azokat, akik kimaradtak és 
kiigazították magukat a Jézus nevében. Hálákat adunk, Atyám, hogy veled együtt járhatunk, 
és a Te életed munkálkodik bennünk, a Jézus nevében. Ámen. 

Hálákat adunk az Úrnak, hogy eljöttetek. Hálás a szívünk mindenért, ami az Úrtól van. A 
mai nap kaptam az egyik pásztortársamtól egy levelet, amelyben azt írja, hogy a legkedven-
cebb sorozata a szent vérről szóló sorozat lesz.  

 
Pásztor: Azt tudjátok, hogy a legősibb vezeték nélküli kapcsolat ember és Isten között az 

imádság? Minden ima egy ostorcsapás az ördögnek. Ma az imádságról fogtok tanítást hallani. 
Az imádság sorozat 6. része következik.  

Az oldás és kötés hatalma, ami egy nagyon fontos téma, hogy meg tudjunk állni hitben, és 
meg tudjunk állni a sötétség minden munkájával szemben. Évi fog ma felétek szolgálni.  

Évi: Én is szeretettel köszöntelek benneteket a mai napon, és köszönöm az Úrnak, hogy itt 
állhatok újra a pulpitusnál és szolgálhatok felétek a Jézus nevében.  

Ahogy hallottátok a pásztorunktól, ma az oldás-kötés imájáról lesz szó, ami a hit imájának 
és a hatalom gyakorlásának egy magasabb szintje. Ez nagyon fontos ima. Az oldás és kötés 
használata nagyon fontos. Hallottatok már tanítást arról, hogy Isten a föld feletti uralmat 
átadta az embernek, már a teremtéskor. Az emberre bízta a földet, hogy művelje és őrizze azt. 
Erről olvashattok az 1Mózes 2,15-ben. Abban az Igében az őrizni szó arra utal, hogy létezik 
egy betolakodó. Már a kezdetekben ott volt az ördög. Tehát van egy tolvaj, akinek az a 
szándéka, hogy lopjon, öljön, és pusztítson, ahogy a János 10,10. írja.  

János 10,10. 
10. A tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson; én azért 

jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek.  
Az ördög már kezdetben itt volt a földön, mert ha nem lett volna ez az ellenség, akkor 

Ádámnak nem kellett volna őriznie a kertet, amit Isten rábízott. Az ördög ma is lesben áll, és 
keresi azt az alkalmat, hogy mikor és hogyan tud tőlünk lopni, mikor tudja meglopni az 
egészségünket, a békességünket. Mert ha valaki beteg, akkor már nem boldog, akkor 
fájdalmak közt kínlódik és megfogyatkozik az öröme. A pénzünket is meg tudja lopni, mert 
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nagyon sokszor volt a múltban is olyan eset, amikor az ember kiadott összegeket olyan 
dologra, amire nem kellett volna. A mai napon is előfordul ilyen. Akkor mindig mondom, 
hogy nos, ördög, megloptál, de most visszakövetelem tőled, a Jézus nevében, a százszorosát! 
Nagyon oda kell figyelnünk, és imában kell előkészíteni, hogy az ördög ezt ne tudja megtenni 
az életünkben. Tehát fontos az ima, mert az imával foglaljuk el az őriző helyét most, a mai 
világban.  

1Péter 5,8–9. 
8. Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító orosz-

lán szerte jár, keresve, kit nyeljen el: 
9. Akinek álljatok ellen, erősek lévén a hitben, tudva, hogy a világban lévő atyafiságo-

tokon ugyanazok a szenvedések telnek be.  
Azt mondja az Ige, hogy józanok legyetek! Figyeljetek! Vigyázzatok! Őrizzetek, legyetek 

őrizők! A ‘vigyázzatok’ szó az imádságra vonatkozik. Imádkozni kell nagyon sokat! Jó a sok 
imádság. Jó, amikor mindig Istenhez szólunk, mert úgy vagyunk vele kapcsolatban. A 
szenvedések ebben az Igében a megpróbáltatásokat jelentik. Ahhoz, hogy megvédhessük a 
felségterületünket, gyakorolnunk kell a Krisztusban kapott hatalmunkat, ahogy az imádságban 
hallottátok. A Lukács 10,19 írja, hogy Jézus hatalmat adott nekünk, hogy kígyókon és 
skorpiókon tapodjunk, és az ellenség minden erején, és semmi nem árthat nekünk. A hatalom 
gyakorlásához kaptuk az oldás-kötés imáját is, amit nagyon fontos használni. A kötést a rossz 
dolgok leállítására használjuk, az oldást pedig a jó dolgok megnyerésére. 

Megköthetjük, leállíthatjuk a démonok munkáit, megtilthatjuk az ördög munkáit, minden 
tervét, minden szándékát, és minden tolvajkodását. Ellenben eloldhatjuk, kiáraszthatjuk az 
angyalokat, a gyógyító kenetet, a Szent Szellem erejét, az anyagi áldást, a szent védelmet, a 
szent vér erejét és a békességet. Mondok egy fizikai példát. Amikor a gabonát fölmerjük a 
zsákba, megkötjük a zsák száját, hogy ne szóródjon ki belőle a gabona. Megköthetjük a 
gonosz minden erejét, és amikor a zsákot elvisszük a helyére és kiöntjük, akkor megoldjuk, 
kioldjuk a zsák száját és kiöntjük a gabonát. Kiárasztjuk, kiengedjük belőle. Itt azt mondja 
nekünk Jézus: 

Máté 18,18. 
18. Bizony mondom néktek: Amit megköttök a földön, a mennyben is kötve lészen; és 

amit megoldotok a földön, a mennyben is oldva lészen.  
Az oldás és kötés hatalmát halljuk ebben az Igében. A bizony szó azt jelenti, hogy figyel-

jetek rám, mert egy fontos dolgot fogok mondani. Nyomatékosan felhívja a figyelmünket az 
oldás-kötés fontosságára. Az oldás-kötés gyakorlásában is a földön élő hívőké az első lépés. 
Nekünk kell megtenni az első lépést, mert a föld feletti hatalmat ma az újjászületett hívőknek 
kell gyakorolniuk. Folyamatosan gyakorolni kell! Jézus megtanította velünk, átadta nekünk 
ezt a hatalmat, amit nekünk gyakorolni kell. 

1. A kötés hatalma  
A megkötni szó annyit jelent, hogy leállítunk, megakadályozunk, megtiltunk olyan 

dolgokat Jézus nevében, amelyek a kárunkra lennének. Mondok példákat. Amikor meghalljuk 
az időjárás jelentésben, hogy jön egy nagy szél, vagy valahova hurrikán fog lecsapni, a 
hívőktől elvárja az Úr, hogy mindenki mindenkiért és a világ minden tájára vonatkozóan 
imádkozzon. A kötés hatalmával ellene megyünk a szélsőséges, nagy károkat okozó 
időjárásnak. Megkötjük a Jézus nevében. A baleseteket a Zsoltárok 91. hatalmával, 
védelmével akadályozhatjuk meg. Megköthetjük a balesetek és a halál szellemét az utakon.  

A betörés ellen is a Zsoltárok 91. hatalma nagyon jó védelem. Amikor valaki érez egy 
tünetet a testében, a betegséget is meg lehet akadályozni. Amikor a tünetet érezzük, akkor 
abban a pillanatban meg kell kötni a gonosz minden erejét, a tünetet el kell parancsolni a 
testünkből Jézus nevében. Ha ezt mi megtesszük, leállítjuk ezeket a dolgokat, nem engedjük 
továbbmenni.  
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Ez ugyanúgy az országunkra is kihat, mikor hallunk olyan híreket, mindent meg tudunk 
kötni, mert mi imaharcosok vagyunk. Nekünk ez a feladatunk. Isten is csak azokat a dolgokat 
tudja leállítani, amit mi a földön megtiltunk. Ő úgy tud nekünk segíteni ebben, hogy a teljes 
erejével támogatja a hatalommal kimondott szavainkat, de az első lépést nekünk kell 
megtenni. Ha megtiltjuk a földön a gonosz munkáját, akkor a menny is kijelenti, hogy tilos. 
Ha mi nem tiltjuk meg a sötétség erőinek a tevékenységeit, akkor a menny erőforrásai sem 
fogják megállítani. Miért? Azért, mert Isten a szabad akaratunkból hozott döntésünkre vár. 
Tehát nekünk kell megtenni az első lépést. A menny mindaddig nem avatkozhat bele a 
dolgainkba, amíg mi meg nem tiltottuk a gonosz munkáját, és meg nem kötöztük az erejét. 

2. Az oldás hatalma  
Eddig a megkötni szó jelentéséről beszéltem, most pedig megnézzük mit jelent a megoldani 
szó. Ennek a jelentése, hogy megengedjük, felszabadítjuk, kiárasztjuk a menny erőforrásait és 
áldásait. Majd részletesen elmondom, hogy melyek ezek. Tehát amit mi a földön megoldunk, 
megengedünk, kiárasztunk, felszabadítunk, abban tud a menny is támogatni bennünket. Azt 
tudja megcselekedni Isten a javunkra. Az oldás hatalmának gyakorlásában is a miénk a 
felelősség, hogy gyakoroljuk-e. A menny addig nem tud tenni semmit, amíg el nem oldjuk, és 
ki nem árasztjuk az emberek számára a menny erőforrásait, az angyalokat, a gyógyító kenetet, 
az áldást. Például anyagi áldást. A Szent Szellem erejét, a szent védelmet, a szent vér 
oltalmát, a szent tüzet. Ezt mind imádkozzuk, hogy kiárasztjuk a gyógyító kenetet az 
angyalokkal, a szabadító angyalokat, a gyarapodást hozó angyalokat, az őrző-védő angyalokat 
kiküldjük az utakra. Ezeket minden nap lehet imádkozni. Ezeket ki kell árasztani, nekünk ezt 
ki kell mondani, hogy ők munkába tudjanak állni. Mert e nélkül nem fognak tenni semmit. Ha 
mi kiárasztjuk Isten erejét, kenetét, Ő csak akkor tud teljes mértékben támogatni minket. 
Tehát szólni kell Istenhez. Meg kell kérni rá, hogy segítsen ebben. Amikor kimondjuk az Igét, 
Isten akkor tud mellénk állni, akkor tud bennünket támogatni. A menny minden ereje 
mögöttünk áll mindabban, amit Jézus nevében, az Igével összhangban elrendelünk. 
Hatalmunkban áll megkötni, és megengedni a dolgokat. Most nézzünk egy másik igeverset az 
oldás-kötéssel kapcsolatban.  

Máté 16,19. 
19. És néked adom a menny királyságának kulcsait; és amit megkötsz a földön, a 

mennyekben is kötve lészen; és amit megoldasz a földön, a mennyekben is oldva lészen. 
Ami rossz, azt megkötjük, megtiltjuk, ami jó, azt eloldjuk, engedélyezzük. A gonosz 

oldalról jönnek a rossz dolgok, Istentől jönnek a jó dolgok. A jó dolgokat engedélyezzük, a 
rossz dolgokat megtiltjuk. Bátran mondhatjuk, hogy az imaéletünk egyik legfontosabb 
imafajtája az oldás és kötés gyakorlása. Nagyon fontos megkötni és megoldani. Ez azt jelenti 
a gyakorlatban, hogy bármikor, bárhol, bármely területen megköthetjük, megállíthatjuk, 
megtilthatjuk a gonosz munkáját a Jézus nevében. Bárhol vagy. A családodban, a munka-
helyeden, a buszon, amikor a buszon meglátod, hogy valaki vitatkozik a másikkal, abban a 
pillanatban imádkozhatsz azért, hogy ez szűnjön meg a Jézus nevében. A gyülekezetben, ha 
észreveszel valami ellenállást, vagy ami nem jó az országunkban, bárhol vagy, mindenütt 
megkötheted a gonosz erejét. Másrészt pedig minden területen eloldhatjuk, kiáraszthatjuk 
Isten Szellemét, az angyalok seregeit, hogy a segítségünkre legyenek, mert csak úgy tudnak a 
segítségünkre lenni. Az angyalokat eloldhatjuk, ahogy mondtam, kiküldhetjük, és a 
küldetésüket mi meghinthetjük a szent vérrel, mert a szent vér imában ez benne van, hogy 
minél nagyobb pecsétet adjunk rá, hogy segítsenek. Az angyalokat eloldhatjuk, kiküldhetjük, 
hogy a szánkkal megvallott szent Igét be tudják teljesíteni az életünkben.  

Zsoltár 103,20. 
20. Áldjátok az Urat Ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az Ő paran-

csait, figyelmezvén az Ő Igéjének elhangzására.  
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Az Ige elhangzására mennek az angyalok munkába. Isten rendeletének szavára mennek, és 
az a szent Ige. Ahogy elhangzik az Ige, az angyalok mennek és munkába állnak. Jézus 
nevében. Kiküldhetjük az angyalokat például abból a célból, hogy hozzák be a szükséges 
anyagiakat. Vagy eltereljék a szélsőséges időjárási viszonyokat, mert oda is kiküldhetjük az 
angyalokat. Kiküldhetjük az angyalokat már hétvégén azért, hogy ezt a termet tisztítsák meg a 
gonosz szellemiségtől. Hogy a krisztusi szellemiség legyen itt, hogy tiszta terembe tudjunk 
jönni, és szóljuk a szent Igét. Kiküldhetjük őket, hogy tisztítsák meg előttünk az utakat, 
amikor indulunk valahova. Akadálymentes utunk legyen minden tekintetben. A mennyei Atya 
akkor tudja a szolgáló angyalait kiküldeni a segítségünkre, ha mi itt a földön előbb eloldjuk 
őket. Ezek nagyon fontosak, ezért többször fogjátok hallani tőlem, hogy a szívünkbe ez 
meggyökerezzen. Ez fontos ima az oldás-kötés imája. 

3. Az angyalok mozdulása  
Az oldás imája nagyon fontos ahhoz, hogy a szolgálatunkra kiküldött angyalok el tudják 

végezni a feladatukat, mert ha nem küldjük ki őket szolgálatra, akkor ők semmit nem tudnak 
tenni az érdekünkben. Nem ülhetünk és várhatunk, hogy az angyalok munkálkodnak, ha nem 
szólunk az angyalokhoz, hogy menjetek és munkálkodjatok. Van egy hasonlat, egy katona is 
csak akkor hajtja végre a parancsot, amikor szólnak neki, hogy ezt a parancsot meg kell tenni, 
végre kell hajtani. Ha nem szólnak neki, az nem fogja végrehajtani. Az oldás hatalmával tudjuk 
kiárasztani magunk és mások felett Isten bölcsességét, áldásait és az üdvözítő angyalokat is.  

Zsidó 1,14. 
14. Avagy nem szolgáló szellemek-é mindazok, elküldve szolgálatra azokért, akik 

öröklik az üdvösséget?  
Ezek a szolgáló szellemek az angyalok. A kötés hatalmával viszont megkötözhetjük a 

gonosz erők visszatartó, akadályozó munkáját, hogy az elveszettek, akiknek a szabadulást 
hirdetjük, befogadhassák az örök életet, az üdvösséget. 

Lukács 4,18–19. 
18. Az Úrnak Szelleme van énrajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek 

az Evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, 
hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek megnyílását, hogy 
szabadon bocsássam a lesújtottakat, 

19. Hogy hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét.  
Jézust is felkente Isten erre a szolgálatra, és bennünket is. Minden hívőnek van egy 

szolgálata. Ha más nem, a legfontosabb, hogy üdvösségre vezesse az elveszetteket. 
Mindenkinek van feladata. Ezzel mindenki fel van kenve, aki befogadta az Úr Jézust, és az Ő 
útján jár. Akiknek a sátán visszatartja az üdvösségét, azok felett megkötözhetjük a visszatartó 
erőket, hogy elfogadhassák az üdvösségüket. Tehát meg kell kötözni a gonosz erejét, aki 
akadályozza, hogy ne tudjon üdvösségre jutni az elveszett ember. Vagy nem engedi, hogy 
odamenjen hozzá a szolgáló, hogy üdvösséget nyerjen. Nem engedi például a családtagja, 
vagy a barátja. Nagyon sok akadályozó tényező van, ami miatt nem tudnak üdvösségre jutni 
az emberek. Vagy a szabad akaratából úgy dönt. Van, akit nehezen lehet üdvösségre vezetni. 
Az oldás és kötés imájában hatalmunk van arra, hogy megkössük és elparancsoljuk például a 
betegség szellemét, és ez után eloldjuk, és kiküldjük a szolgáló angyalokat. Ez egy példa. 
Jézus nevében először megkötjük a betegség szellemét, az angyalokat pedig küldjük, hogy 
vigyék a gyógyító kenetet. Megköthetjük az ellenség minden gonosz tervét, megtilthatjuk, 
leállíthatjuk az akadályozó és visszatartó erőket, hogy azok ne tudjanak nekünk ártani. 
Márpedig sokat kell küzdeni, hogy az ember előrébb tudjon lépni, és megharcolja a hit szép 
harcát. Vannak akadályozó tényezők. Majd megoldhatjuk, és kiáraszthatjuk a Szent Szellem 
erejét Jézus nevében, hogy Istentől a legtökéletesebb megoldás születhessen az adott helyzet-
ben. Magasan a fölött, ahogy kérnénk, vagy elgondolnánk.  

Efézus 3,20. 



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

5/10 — Bor Ferenc — Ságvári tanítások: http://bekevar.x3.hu/sagvar-hang.htm  

20. Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindent megcselekedhet a bennünk mun-
kálkodó erő szerint, feljebb hogynem mint kérjük vagy elgondoljuk,  

Isten ereje a mi imáink által tud cselekedni, mert ilyenkor Jézus neve vesz uralmat az adott 
helyzet felett. Amikor az ördög erejét megkötjük, Isten erejét pedig megoldjuk Jézus nevében. 
Ebben az imafajtában nem kérünk Istentől, de Isten mégis hatalmasan tud cselekedni, mert 
Jézus nevében használjuk az oldás-kötés hatalmát. Az Ige szerint használjuk. Árasszuk ki a 
hitünket abban, hogy Isten mindannyiunknak ad megértést az oldás-kötés hatalmának a 
működtetéséről, hogy azt alkalmazni tudjuk mindennapi életünkben, illetve nemcsak a mi 
életünkre, hanem mindenki életére!  

Efézus 1,17. 
17. Hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atyja adjon néktek 

bölcsességnek és kijelentésnek szellemét az Ő megismerésében;  
Mindig kérjétek Istentől az Ő bölcsességét, azt a fentről jövő bölcsességet, mert az egy 

hatalmas dolog. Hatalmas áldás Istentől. Kérnünk kell még a megértést, hogy megértésünk 
legyen a szent Igéből, kapjunk kijelentéseket. Ma elmélkedtem, és eszembe jutott, amikor 
Erzsébet elöljárónk azt mondta, hogy ha egy Ige után oda van írva, hogy Szela, ez azt jelenti, 
hogy állj meg és gondolkodj el rajta! Mélyedj bele! Gondolkodj el minden egyes szaván, hogy 
az az Ige mit akar neked mondani! Azt úgyis a bensődben tudni fogod, hogy melyik az, 
amivel foglalkozzál.  

Tehát rajtunk múlik, hogy mi történik most a földön, vagyis hogy mit engedünk meg, és 
mit tiltunk meg. De nekünk kell ezt a hatalmat használni, mert Jézus megszerezte és átadta ezt 
a hatalmat, ezt az uralmi helyet a trónon. Ezt írja az Efézus 2-ben a 6-os vers. 

Efézus 2,6. 
6. És vele együtt feltámasztott és vele együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban:  
Jézus az Atyától kapott hatalmát átadta az újjászületett hívőknek, hogy az Ő neve által 

uralkodjanak mindenek felett, mert az Ő neve a legmagasabb hatalmi helyen van.   
Filippi 2,9–10. 
9. Annakokáért az Isten is felmagasztalá Őt, és ajándékoza néki oly nevet, amely 

minden név fölött való; 
10. Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt 

valóké.  
Az oldás és kötés hatalmát a gyülekezet felett is fontos alkalmazni, hogy megakadályoz-

zuk a felmerülő támadásokat, amelyek a gyülekezeti egységet rombolhatnák. Dicsőség az 
Úrnak, közöttünk már nincs. Ez csak egy példa. Sajnos volt már ilyen eset, de hisszük, hogy 
legközelebb ezt meg tudjuk akadályozni.  

Tehát ha egy hívő rendszeresen ellenszegülésben él és zaklatja a szenteket, vagy 
bomlasztja a nyájat, akkor ezt nem kell elszenvednie és eltűrnie a gyülekezetnek, mert a 
többieknek kárára lenne. Tehát amikor észreveszi a gyülekezet, hogy van ilyen a köztünk, 
akkor egységben mindannyiunknak össze kell fogni és imádkozni, hogy ezek a gonosz 
szellemi erők távozzanak, és ne verjenek éket a gyülekezetbe. 

A Róma 16,17-ben az áll, hogy vigyázzatok azokra, akik szakadást okoznak a gyüleke-
zetben. A ‘vigyázzatok’ szó azt jelenti, hogy imádkozzatok előre, őrizkedjetek, őrizzétek meg, 
figyeljétek az eseményeket, hogy ne történjenek szakadások! Az utolsó időket éljük. 
Szaggatja a gonosz a gyülekezeteket. A hívők is beengedik a rossz gondolatokat, és sajnos 
emberekre hallgatnak nagyon sokan. El lehet téríteni az embereket azzal is, hogy minden-
honnan legelnek, innen is, onnan is, amonnan is, és összezavarodnak.  

Most voltunk szolgálni Veszprémben, ahol azt mondta az egyik férfi, hogy egy kicsit 
össze van zavarodva, mert nem csak hozzánk jár, hanem még két-három helyre, és most nem 
tudja, hogy mi történik, mert ugyanazzal a témával kapcsolatban mindenütt mást halott. 
Küszködik a gondolataival, nem tudja helyre tenni a dolgokat. Azt tanácsoltuk neki, hogy 
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csendesedjen el, hallgasson a szívére, mert az fogja megmutatni, hogy melyik a jó. Az ördög 
nagyon munkálkodik az utolsó időkben. Meg kell védenünk a gyülekezetet! Sokan leszakad-
nak, sokan elmennek irigységből, mert ő úgy érzi, hogy bántották, és pont az ellenkezője 
történt. Tehát fordítva látja a dolgokat. Békességben kell élnünk, és hisszük, hogy megtart 
minket az Úr ebben.  

Az imakönyvünkből is azt imádkozhatjuk, hogy meneküljünk meg az alkalmatlan és 
gonosz emberektől. Pál apostol is ezt gyakorolta, a gyülekezettel együtt a gyülekezet védelme 
érdekében együtt imádkoztak. Összekapcsolódtak szellemben, és az egész gyülekezet együtt 
imádkozott, használták az oldás-kötés hatalmát ők is.  

4. Bementünk a nyugodalomba 
Annak ellenére, hogy hatalmat kaptunk Krisztusban, sok keresztény mégis abban a téves 

tudatban van, hogy amíg itt él a földön semmit nem tehet a gonosz munkái ellen. Beletörődik 
a körülményeibe. Vannak ilyen keresztények is. Beletörődik a körülményeibe, hogy most ez 
van, akkor végig kell csinálni, szenvedni kell Jézusért, szenvedni kell más dolgokért. 
Meghajol e világ fejedelmének, mert e világ istene az ördög, aki megvakította az emberek 
elméjét, hogy ne lássák a Krisztus evangéliumának a dicsőségét. Sajnos ezek az emberek 
tudatlanok. Tehát belenyugszanak a rossz helyzetekbe, elfogadják azokat a körülményeket, 
amiben vannak. Meghajolnak az ördög előtt, a gonoszságok előtt, engednek az elnyomásnak a 
sanyargatásnak. Gyakorlatilag mindennek meghajolnak, amit az ördög végez az életükben. 

Sokan úgy hiszik, hogy nyugalmuk, békességük majd csak ott fönt a mennyben lesz. A 
világi emberek azt szokták mondani, hogy majd a sárga földben. Azt azonban nem tudja, hogy 
oda csak a testük kerül, de a szellemük, lelkük, amely újjá van születve, felmegy a mennybe 
az Atyához, visszamegy a hazájába. 

Tehát sokan úgy hiszik, hogy nem tudnak tenni semmit a gonosz erők ellen. De igen, mert 
hatalmunk van. Azt gondolják, hogy teljesen ki vannak szolgáltatva az ördög ravaszságainak, 
és így eltűrik a zaklatást az életükben, családjukban, a környezetükben, a szolgálatukban, 
gondolataikban. A testükben elfogadják, hogy fájdalmaik vannak, és hogy mindig betegek, 
pedig ezeket mindig meg kell tiltani, meg kell kötni! És Isten dicsőségét kell kiárasztani a 
testükre.  

Az Írás azt mondja nekünk, hogy aki Istentől született, az hittel legyőzi a világot.  
1János 5,4. 
4. Mert mindaz, ami az Istentől született, legyőzi a világot; és az a győzedelem, amely 

legyőzte a világot, a mi hitünk. 
Köszönjük az Úrnak, hogy ez a hit mindjobban növekedik a szívünkben. Isten a hit 

mértékét mindenkinek odaadta, de a hitünket nekünk kell növelni az Igével. Van olyan 
helyzet, amikor még nem tudja az ember elvenni a gyógyulását, vagy mindig azt látja, hogy 
üres a pénztárcája, és ilyenkor a látható jobban lehúzza. A megváltást azért nehéz megérteni, 
mert a hitünket nagyon erősen növelni kell az Igével. Szellemi növekedésnek kell 
megtörténnie ahhoz, hogy a hitünkkel valóságba tudjunk hozni dolgokat. Például, ha 
valakinek anyagiakkal van problémája, akkor nagyon sok erről szóló tanítást kell hallgatnia, 
vagy tanító könyvet kell olvasnia, tanulmányoznia. Előbb-utóbb a szívébe fog kerülni, hogyan 
kell azt megtenni, hogy megváltozzon az élete, mert Isten meg fogja mutatni. Vagy a 
gyógyulással kapcsolatban. Van, aki egy pillanat alatt meggyógyul természetfeletti módon, 
van, akinek egy folyamat, de a hitével meggyorsíthatja, vagy hittel veheti be azt a gyógyszert, 
hogy hatása legyen. Tehát nagyon sokat kell gyakorolnunk ezeket, hogy megértésünk legyen 
belőle. Fontos, hogy békességben át tudjunk menni egy helyzeten, mert mindig azt mondja az 
Ige, hogy Jézust kell látnunk, mindig Ő van azon a magas helyen, a királyi trónon, és ha 
együtt uralkodunk vele, akkor nekünk Őt kell látni, nem a problémát! Azon nekünk – ha jön is 
– át kell menni, de örömben, ahogy Jézus ment a keresztre. Azzal az örömmel kell nekünk 
átmenni a helyzeteken.  
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Tehát nem kell eltűrnünk sem a félelmet, sem a depressziót, sem a viszályt, sem a tragédi-
ákat, sem a szegénységet és a kudarcot. Semmit nem kell eltűrni, ami nem Istentől jön. Ki kell 
mondani az Igét, mert ha nem tesszük, akkor nem fog történni semmi. Isten nem tud segíteni. 

A drága Úr Jézusunk megbénította a sátán seregének összes erejét. Tudjátok, lement a 
pokolba, és teljesen legyőzte, lefegyverezte. Az Egyszerű fordításból fogom nektek felolvasni 
a Kolosse 2,15-öt.  

Kolosse 2,15. Egyszerű fordítás 
15. Isten a szellemi világ fejedelmeit és uralkodóit Krisztus közreműködésével meg-

fosztotta hatalmuktól, és diadalmenetében közszemlére tette őket, mint győztes hadvezér 
a foglyait.  

Ez az Ige azt írja, hogy Jézus megtette a részét. A mi részünk a többi, ami azt jelenti, hogy 
neked kell megálljt parancsolni a démonoknak, a gonosz erőknek, hogy érvényre tudd juttatni 
a Krisztus által megszerzett győzelmet az ellenség felett az életedben. Csak akkor lesz 
megkötve a gonosz munkája a mennyben, vagyis a szellemi világban, ha először te itt a földön 
megkötöd. És nem Istent kell hibáztatni a rossz dolgokért az életünkben, mert sokan Istent 
okolják, hogy ezt a betegséget, ezt a helyzetet adta nekem, és még sorolhatnám. Nem tudják, 
hogy a rossz dolgok nem Istentől vannak, hanem az ördögtől. Tehát Istent nem okolhatjuk. 
Isten csak akkor tud a segítségünkre lenni, akkor tud megmozdulni a menny összes ereje, ha 
mi az imáinkkal felhatalmazzuk Őt.  

Nagyon fontos az ima és a hálaadás. Isten földi beavatkozása arra a hatalomra 
korlátozódik, amit mi gyakorlunk itt a földön az oldás-kötés hatalma alapján. Isten el is várja 
tőlünk – Krisztus Testétől –, hogy éljünk a ránk ruházott hatalommal, hogy gyakoroljuk ezt a 
hatalmat. Miért? Hogy győzelemre jussunk az életünk minden területén. Folyamatos 
győzelmet ad nekünk, ha Jézusnak az ellenség felett szerzett diadalát párosítjuk a hitünkkel, 
és gyakoroljuk a Jézus nevében kapott hatalmunkat. Tehát együtt kell gyakorolni. 
Megparancsolhatjuk az ördögnek, hogy hagyjon fel azzal, hogy rossz gondolatokat hoz az 
elménkbe, hogy félelmet és rossz gondolatokat sugalljon. Joyce Meyertől is hallgattátok, mert 
bizony hallgattátok, hogy az elmét használja az ördög. Az elmébe hozza a rossz gondolatokat, 
és ezt nekünk kell megakadályozni, elparancsolni, megtiltani. A drága Úr Jézus szent Igéjét 
kell olvasni, mert az a tiszta Ige, az a frissítő Ige a gonosz gondolatai helyett. 

Ha valami nem a helyes úton halad az életünkben, akkor megfordíthatjuk a dolgok 
menetét, és irányt szabhatunk neki Jézus nevében. Tehát a rossz dolgokat jóra fordíthatjuk az 
életünkben. Például átfordíthatjuk a betegséget a gyógyulás irányába, a szegénységet a 
gyarapodás irányába. Akinek van kocsija, az tudja, hogy ha a sebességváltó hátramenetben 
van, akkor nem fog előre menni az autó. Ahhoz a megfelelő helyzetbe kell tenni a váltót. 
Vagy ha hátra megyek a kertbe, akkor nem a szomszédba veszem az irányt, tehát gyalogosan 
is előfordul ilyen.  

Másrészről pedig eloldozhatjuk, kiáraszthatjuk az ígéret áldásait, hogy Isten dicsősége 
ragyoghasson az életünkön.  

Jézus Krisztus megszabadított minket a sátán minden kötelékéből. Szabadságot adott 
nekünk arra, hogy teljes örömben éljünk, hogy megismerjük, és betöltsük Isten minden 
akaratát a földön, mert Jézus is ezt mutatta be nekünk. Ő mindig az Atya akaratát töltötte be a 
földön. Áldottak lettünk a Krisztusban, mert azt írja az Efézus 1,3, hogy a mi mennyei 
Atyánk, a mi Istenünk megáldott minket minden szellemi áldással az Úr Jézus Krisztusban. 
Nekünk ezeket az áldásokat elő kell hozni. Elő kell, hogy jöjjön a szívünkből. Tehát meg 
vagyunk áldva, és mi is áldássá tudunk válni mások számára. 

Az Ige elimádkozásával és a hálás szívvel mondott dicsérettel meghátrálásra kényszerít-
hetjük az ördögöt. Feloldhatjuk a betegeket az ördög munkái alól, és szabadulást, gyógyulást 
áraszthatunk ki felettük. Például kézrátétellel, vagy imádkozunk valakiért, aki messze van, és 
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meggyógyul. Milyen csodálatos dolog az! Jézus is ad nekünk ilyen példát. A Lukács evangéli-
umban olvasunk Igét. Egy asszonyhoz szól Jézus. 

Lukács 13,12–13. 
12. …Asszony, feloldattál a te betegségedből!  
13. És reáveté kezeit; és azonnal felegyenesedett, és dicsőíti az Istent. 
Egy meggörnyedt hátú asszonynak szólt, és meggyógyult az asszony. Megszabadult a 

betegség átkától, a fájdalmaktól.  
János 20,23. 
23. Akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsáttatnak azoknak; akikéit megtartjá-

tok, megtartatnak.  
Itt a megbocsátjátok azt jelenti, hogy eloldás. Tehát amikor megbocsátasz valakinek, 

akkor egy békesség száll rád. Neked is, és annak az illetőnek is, tehát eloldod. Ha valaki 
megtartja, vagyis nem bocsát meg, az azt jelenti, hogy megkötözi saját magát is, és az illetőt 
is. Mert mindegyiknek rossz, amikor nem szólnak egymáshoz. 

Jézus az oldás-kötés imája alapján hatalmat adott nekünk arra, hogy megbocsássunk 
egymásnak, és elengedjük a sérelmeket. Aki nem bocsát meg az ellene vétőnek, a 
megkötözöttség fogságában él, ott marad. Tehát ez az Ige leírja. 

A következő példa a Máté 9,2.  
Máté 9,2. 
2. És ímé, hoznak vala hozzá egy ágyban fekvő gutaütött embert. És látva Jézus 

azoknak hitét, monda a gutaütöttnek: Bízzál fiam! Megbocsáttattak néked a te bűneid.  
Tehát feloldotta a bűnök alól, és meggyógyult, mert egy megkötözöttség alatt volt. Egy 

bűntudat alatt volt. És mivel az a bűntudat nem hagyta, ezért nem tudott meggyógyulni. 
Jézushoz hasonlóan mi is eloldozhatjuk, és kiáraszthatjuk Isten kegyelmét és dicsőségét a 
földön. Amikor gyakoroljuk az oldásra és a kötésre kapott hatalmunkat, akkor az Atya szívét 
öröm tölti el. Ámen. 

 
Pásztor: Köszönjük az Úrnak ezt a csodálatos tanítást. Szeretnék hozzáfűzni építőleg egy-

két gondolatot.  
Hogy jobban megértsétek az oldást meg a kötést. Nekem is idő kellett, mire ezt meg-

értettem. Próbáltam magam előtt képpel szemléltetni. Egyik jó példa a zsák megkötése és 
kioldása, amit ma hallottunk is. Emlékszem rá, amikor a szüleim zsákoltak. Amikor a 
kukoricát vitték a góréba, akkor a földön megkötötték a zsák száját. Aztán kocsival a góréhoz 
vitték, ott fölvették a vállukra, besétáltak a góréba, és meghúzták a zsinórt, mert masnira 
kötötték, és akkor kioldódott.  

De van egy nagyon jó mese is. Emlékeztek még a Kismalac és a farkas című mesére. Még 
csak pár éve voltunk gyerekek. Amikor jött a gonosz farkas, ilyen-olyan ürüggyel próbált 
belopakodni a kismalac házába, csak az egyik lábamat, még egy lábamat, és mit tett? 
Odarakta a zsákot, és amikor már teljesen bent volt a farkas a zsákban, akkor megkötötte. 
Tehát a gonosz erőket, amikor megkötöd, képzeld el magadban a mesét. És mindjárt jobban 
érted, hogy mit jelent az, hogy megkötni. 

Elhangzott a tanításban, hogy nekünk meg kell tenni a részünket. Az Úr Jézus legyőzte az 
ellenséget, a sátánt és az egész hadseregét. Ahogy az Egyszerű fordításban, a Kolosse 
levélben hallottátok, igazából hadifogolynak tekinti az Úr az ellenséget, de sajnos előfordul 
hadifogságban is lázadás. És ellene támadnak a fogva tartóknak. Körülbelül ehhez lehet 
hasonlítani az ördög munkáját, hogy le van győzve, le van fegyverezve, de nem tetszik neki 
ez a rendszer, és próbál kitörni. Ezért nekünk használnunk kell például az oldás és kötés 
hatalmát, mert megkötjük a gonosz munkákat, és ugyanabban az időben kiárasztjuk az 
angyalokat, a Szent Szellem erejét. A kettőt együtt használjuk.  
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A Hívők hatalma című könyvben van egy gyönyörű történet, amikor Kenneth Hagint az 
Úr Jézus személyesen tanította. Miközben az Úr Jézus tanította Hagint, kettőjük közé odajött 
egy démon. Elkezdett ugrálni, visítani, füstöt eregetni, és Hagin már alig látta az Úr Jézust. 
Aztán már nem is hallotta rendesen a szavait. Azt gondolta, hogy Jézus miért nem tesz 
valamit? Mert ő lemarad a tanításról. Tehát amikor Haginnak elege volt abból, hogy már nem 
hallja Jézust, nem látja Jézust, akkor automatikusan, vagy ösztönösen parancsolt a démonnak. 
Valószínű nem tudta, hogy ez egy parancsolás, vagy csak rászólt, hogy maradj csendben, és 
akkor megtiltotta a működését. És akkor látta, hogy működik az a hatalom, amit Krisztusban 
kaptunk. Utána beszélt Jézussal, hogy drága Jézusom, miért nem tettél valamit? Azt mondta, 
hogy amíg te nem teszel valamit az ördöggel, nem kötöd meg, addig én sem tudok tenni 
semmit. Tehát az első lépés a miénk.  

Ha mi alkalmazzuk az oldás-kötés hatalmát, vagy bármelyik imát használjuk erre, akkor 
Isten mellénk tud állni a menny minden erejével. Ez a történet nagyon-nagyon jól mutatja azt, 
hogy az első lépés a miénk, utána Isten is tud lépni. Tehát Isten vár a döntésünkre, ahogy 
hallottátok a tanításban. Mert sok esetben az emberek eltűrik a rosszat, nekem így is jó. 
Eltűrik a betegséget. Ilyenkor Isten azt mondja, ha neki ez így jó, éljen így, de hogyha 
használja a hatalmát, felszáll az ima a trónterembe, akkor Isten is oda tud mellénk állni, és 
meg tudja tenni a szükséges lépéseket. Küldi az erősítést. Halleluja! 

Láttam egy rövid videót. Egy kereszténnyel készítették. Tornádó közeledett egy faluhoz. 
Látszott, hogy a tölcsér egyre jobban ereszkedik, nyúlik le a földre.  Elkezdtek nyelveken 
imádkozni, akik ott voltak. Valószínű több család. Hatalommal, nyelveken imádkoztak. Ez 
néhány percig tartott, és a tornádó tölcsére visszahúzódott. Teljesen visszahúzódott. Lehet, 
hogy másképp is imádkoztak, mert idegen nyelvű volt, de gyakorolták a hatalmukat. Tehát a 
hatalomgyakorlásban az első lépés a miénk. Ez a lényeg. Halleluja! 

A drága Szent Szellem munkálkodik, amit megköszönünk. A térd ízület területén, lábban 
van gyógyító kenet, az arccsont vagy fog területén, kinek mire van szüksége, és volt egy 
érdekes kenet a dicséret során, ez pedig a fejtől a torokig, mintha egy vonalban egy pálca lett 
volna a fejtől a torokig, valamit munkál az Úr, kiárasztjuk ezeket a keneteket a szükségben 
lévők felé a Jézus nevében. 

Hálákat adunk, Atyám, a mai napért, hálákat adunk a Te dicsőséges jelenlétedért és azért a 
világosságért, amit a mai tanítás során adtál a hallgatóságnak, legyen az itt a gyülekezetben, 
vagy az internet világában. Jézus Krisztus szent nevében. Ámen. 

Kézrátétellel fogunk imádkozni értetek. Fogadjátok a mennyei infúziót! Szemre is volt 
gyógyító kenet, elvesszük. 

Amikor jöttünk haza imakonferenciáról és lehajtottunk Zamárdinál az autópályáról, az 
autópálya és a 7-es közötti szakaszon egy hatalmas szarvast láttunk. Ballagott szépen. Átsétált 
előttünk, ez talán 10 méteres távolság lehetett, de az Úr kegyelme ott volt velünk, mert szent 
időzítésben indultunk el innen. Ha egy kicsit előbb indulunk, akkor baj van. Ez bizonyság 
arra, hogy a Zsoltárok 91. védelmét használni kell. 

Ima: Hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene adjon néktek… 
Megköszönjük az Úr Jézusnak a mai alkalmat. Megköszönjük, hogy itt volt közöttünk. 

 
*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak. 
A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik. 
 



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