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JÉZUS NEVE
Bor Ferenc és Horváthné Éva élőben elhangzott tanításának nyers szövege
Ságvár, 2017. 11. 13.

Pásztor: Dicsérjük az Urat! Köszönjük az Ő kegyelmét, amely mindannyiunk felett ott
van, és átvisz bennünket minden helyzeten. A keresztények fegyvertárába tartozik Jézus neve.
Erről fogtok ma tanítást hallani. Évi fog ma felétek szolgálni. A következőt tartsátok a
szemetek előtt, ahogy hallgatjátok ezt a tanítást. Amikor a kertet a szőlőérés idején a
seregélyek meglátogatják, az emberek vagy a kezükkel, vagy valamilyen eszközzel zajt
csapnak, és a madarak elszállnak. Ugyanez történik, amikor Jézus nevét kimondjuk, csak
akkor a démonok szaladnak el. Tehát ez a kép legyen előttetek, mert ez egy nagyon jó
párhuzam, és így könnyebb megérteni a mai tanítást.
Évi: Köszöntelek benneteket, és a drága Úr Jézus nevében köszönjük a Szent Szellem
erejét és kenetét. Köszönjük a drága Szent Szellemnek, hogy vezet minket ezen az úton. Jézus
nevében megáldalak benneteket, az egész családotokat, a gyermekeiteket, unokáitokat.
Köszönjük az Úr kegyelmét, hogy megtart bennünket minden nap egészségben, bőségben, és
köszönjük az örök életünket. Mert az Úr Jézus ezt elvégezte. Köszönjük, hogy hatalmat adott
nekünk, hogy az Ő nevében uralkodjunk az egy Jézus Krisztus által, itt a földön. Áldunk,
magasztalunk, dicsérünk, mennyei Atyánk, a Jézus nevében. Ámen.
Először Kenneth Hagin napi tanításaiból szeretnék megosztani veletek egy részt. Ebből
kaptam megértést és szeretném, hogyha a ti szívetek is megnyílna rá, mert nem tudtam én
sem, hogyan kell alkalmazni. Hiszem, hogy segítség lesz számotokra. Ez az imádságos
tanításokhoz tartozik még. Hit az anyagiakban, ez volt a címe. Én is útmutatást kértem az
Úrtól, hogy lássam az anyagiakban a megoldást a szükségek betöltésére. Mostanában elég
sokat hallgattam anyagi szükségekről szóló tanításokat, és nagyon jó dolgokat hallottam az
Igéből, hogy hogyan lehet vetni, hogyan lehet aratni. Most nem akarok ebbe a témába
belefogni, de hisszük, hogy az Úr valamikor ebből egy tanítást elhoz majd a szívünkbe, hogy
minél jobban megértsük. A november 11-i részt szeretném nektek elolvasni, és elmondani,
hogy én mit kaptam ebből.
Hit az anyagiakban.
Zsidó 10,23.
23. Ragaszkodjunk a reménység hitvallásához tántoríthatatlanul, mert hű az, aki az
ígéretet tette.
Isten megtette az ígéretét, Jézus elvégezte a kereszten. Szegénnyé lett értünk, hogy mi
gazdagok lehessünk, minden szükségünket betölti. Nem élhetünk szükségben. Hisszük azt,
hogy megnyílik a szellemi szívünk erre, hogy meglássuk az Igében a megoldást.
„Valahányszor szükségem volt valamire, mindig megálltam a Márk 11,23-as Igén és
kimondtam, vagyis megvallottam, amit hittem, hogy Isten meg fogja cselekedni. Mindig csak
kimondtam, és nem imádkoztam felőle. Másokkal kapcsolatban viszont hatással lehet a te
imáidra az, amit ők hisznek, különösen, ha nincsenek egyetértésben veled.”
Erre figyelni kell. Ezért kell mind jobban az Igébe belemenni, és olyan tanításokat
hallgatni, ami esetleg kényes témának számít. Először én sem akartam hallani az anyagi
tanításokról. Szinte haragudtam érte, miért mondja ezt, hogy fogom én ezt valaha is
megérteni? Bizony ennek nagyon nagy valósága és igazsága van. Sokszor kérdezgetjük
egymást, mindenki mond valamit, mert én ezt hallottam az Igéből, én azt hallottam a
tanításból. Vagy lesz egy nagy keveredés, vagy meglátjuk az Ige valóságát, igazságát, hogy
mit is akar nekünk mondani a mennyei Atyánk. Tovább folytatnám.
„Én már évek óta nem imádkozom az anyagi dolgaim felől.” Ez megütötte a fülemet. „És
még sem voltam soha pénz nélkül. Mindig csak annyit mondok: a pénz be fog jönni, és be is
jön! Amikor meghatározott összegre van szükségem, pontosan fogalmazom meg a
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megvallásomat. Pontosan megnevezem az összeget, amire szükségem van. Egyszer ezerötszáz
dollárra volt szükségem a következő hónap elsejére. Ezért folyamatosan ezt mondtam ki. Az
imáimban erről nem emlékeztem meg, csupán azt mondtam, elsejére nekem meglesz az
ezerötszáz dollárom. Amikor eljött az elseje, megvolt az ezerötszáz dollár, dicsőség az
Úrnak.”
Ebből az jött le nekem szellemből, hogy a pénzt nem Istentől kell kérni. Szoktunk
imádkozni, hogy Istenem, töltsd be a szükségemet, szükségem van anyagiakra. Kérek Tőled
ennyi, annyi összeget. Jézus ezt elvégezte egyszer, nem kell kérni a mennyei Atyától, mert
ezek földi javak, a pénz itt van a földön. A pénz egy megfogható anyag. Azt be kell szólítani!
A földről kell beszólítani igazából, a hitünkkel, Jézus nevében. Parancsolni kell a pénznek,
hogy pénz hozzám jössz, a Jézus nevében! A világ gazdagságát, amit ellopott tőlünk az ördög,
be kell szólítani a Jézus nevében. Egy megértést kaptam, hogy a hitünk alapján kell ezt is
cselekedni, mert mennyei dolog ez is, de mégsem imában kell kérni. Ez egy nagyon jó példa
volt nekem, hogy ebből most kaptam megértést. De ehhez elég sokat kellett tanulmányoznom
eddig is, és ez után is az Igét. Ha jól emlékszem, a mai Hagin tanítás a pénzügyekkel volt
kapcsolatos, ami megmagyarázta ezt, amit elmondtam, hogy itt a földön van az anyagi, tehát
nem Istentől kell kérdezni folyamatosan, hogy miért nem adod, Istenem, az anyagiakat?
Hanem itt van a földön, amire szükséged van. Azt be kell szólítani!
Ugyanezt kell tenned a pénzzel kapcsolatban. Megmondom, mit tegyél. Először is soha ne
imádkozz pénzért! Azaz olyan értelemben ne, ahogy eddig. Amire szükséged van, az a földön
található, itt van megírva a napi tanítás november 12-i számában. Nem fogok pénzt hullatni a
mennyből, azt mondta Isten Haginnak. Az hamisítvány lenne, és én nem vagyok pénzhamisító. Amire neked szükséged van, az ott van lent. Én teremtettem a földet, és mindent,
ami rajta van. Ezt nem az ördögnek, és az övéinek teremtettem. Mert az ördög nagyon sok
pénzt ellop tőlünk. Meg ellopott eddig is, de ezt vissza lehet követelni. Egyszerűen csak
mondd azt: sátán, vedd le a kezedet a pénzemről! Mert a sátán az, aki visszatartja tőled és nem
én, azt mondta Isten. Hisszük azt, hogy ebből minél nagyobb megértésünk lesz, és ezt hittel
tudjuk gyakorolni.
Évi: A mai napon Jézus nevéről fogok nektek tanítani. Ez egy nagyon gyönyörűséges név,
amely névben minden benne van. A teljességet és az Istennek erejét hordozza ez a név. A
Szent Szellem képviseli Istent a földön. A Szent Szellem Isten ereje, és ezt a nevet
hozzákapcsolta Jézus, mert odaadta nekünk.
1. Jézus háromszoros nagysága
Vannak a világban olyan emberek, akik beleszületnek egy nagy névbe. Vagyis örökölnek
egy rangot, mint az uralkodók gyermekei, a királyok, grófok, hercegek, bárók. Mások az elért
eredményeikkel szereznek hírnevet. Ilyen a feltaláló, a tudós, a kutató. Előfordul, hogy úgy
adományoznak, ajándékoznak valakinek egy nevet, egy címet, mint egy tiszteletbeli
díszpolgárnak. Vagy ahogy régen – a filmekben is láthatjátok – lovaggá ütöttek valakit. A
mennyben viszont volt egy név, amit máshol nem ismertek. Ezt a nevet annak tartották fent,
aki kiérdemelte, és az nem volt más, mint a drága Úr Jézusunk. Jézusra mind a három
megállapítás igaz, amit most felsoroltam, mert örökölte a nevet, hírnevet szerzett, és
ajándékba kapta a nevét. Ezt elolvassuk az Igében, mert abból fogunk megerősítést kapni.
Jézus neve hatalmas az által, hogy Isten Fiaként született. Ez már egy természetfeletti csoda
volt, és egy hatalmas dolog Istentől. Az angyaloknál is magasabb rangú nevet örökölt.
Zsidó 1,4.
4. Annyival kiválóbb lévén az angyaloknál, amennyivel különb nevet örökölt azoknál.
Jézus neve hatalmas az elért eredményei miatt. Megnézzük az Igében, hogy mit ért el Jézus,
mit tett meg?
Kolosse 2,15.

2/10 — 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.

15. Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, azokat nyilvánosan
megszégyenítette és mutogatta, győzelmet aratván felettük a keresztfa által.
Jézus neve hatalmas, mert Isten egy olyan nevet adományozott neki, amely minden név
fölött való.
Filippi 2,9–11.
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.
11. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus úr az Atya Isten dicsőségére.
Ahogy olvastuk az Igéből, Jézus győztesen jött ki a pokolból. Majd azt mondta a
tanítványoknak: minden hatalom nékem adatott, mennyen és földön. Ezt írja a Máté 28,18.
Ezt a megszerzett hatalmat oly módon ruházta ránk, hogy nekünk adta a győztes nevét, hogy
használjuk azt, és ez által tudjuk véghezvinni az Atya akaratát itt a földön. Mert mindaz, ami
Jézus volt, benne van ebben a névben. Ez a név a miénk. Ezt mi használjuk, hatalommal.
Jézus neve átvette Jézus helyét itt a földön, ezért Ő mindörökké velünk van.
Máté 28,20.
20. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek: és ímé, én
tiveletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!
Jézus Krisztus velünk van a világ végezetéig. Ámen. Jézus neve semmit sem veszített az
erejéből az idők során, mert a Zsidó 13,8 leírja, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és
mindörökké ugyanaz. Mindazt, amit Jézus akkor itt a földön meg tudott tenni, azt ma is
megteheti minden hívő, sőt, mi nagyobbakat is tudunk cselekedni azoknál. János 14,12 írja ezt
az igazságot.
János 14,12.
12. Bizony, bizony mondom néktek: Aki hisz énbennem, az is cselekszi majd azokat a
cselekedeteket, amelyeket én cselekszem; és nagyobbakat is cselekszik azoknál; mert én
az én Atyámhoz megyek.
Ahogy Jézus mondta a tanítványoknak, úgy nekünk is mondja az Igéjéből. Bizony, bizony
mondom néktek – Jézus megint felhívta a figyelmet, hogy erre nagyon figyeljetek, mert ez
egy nagy igazság. Ezt meg kell értenetek.
2. A név használata
Miután beleszülettünk Isten családjába, onnantól kezdve tudjuk eredményesen használni
Jézus nevét.
János 1,12.
12. Valakik pedig befogadták Őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek,
azoknak, akik az Ő nevében hisznek;
Sajnos még kevesen fedezték fel a Jézus nevében levő hatalmat, ezért azt nem is tudják
eredményesen használni. De ha az elménk fel tudná fogni azokat a tényeket, hogy Jézus
megbénította, lefegyverezte a sátánt, amit olvastunk a Kolosse 2,15-ben, hogy elhordozta a
betegséget, és a szegénységet. Gyönyörűséges a Zsoltárok 53-as, amit gyakorolni kell, hogy
minél jobban a szívünkbe üljön, hogy a Jézus ezt elvégezte helyettünk és értünk. Elhordozta a
betegséget és a szegénységet. Az Ésaiás 53,4–5 vers, az 1Péter 2,24 is írja, valamint a Máté
8,17. A 2Korinthus 8,9-ben találjátok meg azt, hogy a szegénnyé lett értünk, hogy mi
gazdaggá lehessünk.
Ha az elménk fel tudná fogni azt, hogy megszabadított minden bűntől és kárhoztatástól
bennünket! A Kolosse 1,13–14-ben van. Ezeket a tényeket, amit most felsoroltam, ha az
elménk fel tudná fogni, hogy az Ő nevére ezeknek távozniuk kell… Távoznia kell a
bűntudatnak, a kárhoztatásnak, a betegségnek, a szegénységnek, az ördög minden erejének.
Távozni kell Jézus nevében! Akkor könnyű lenne a feltámadás győzelmében járnunk, de
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hisszük, hogy minél több megértésünk lesz belőle. Mert mielőtt az Úr Jézus a földre visszatér,
a hívőknek lesz egy nagy serege, ami már gyűlik, akik megtanulnak uralkodni a név által, és
így győzedelmes életet fognak élni. Mert ahova eljut a megváltás híre, oda Jézus nevének
hatalmas ereje is eljut, ami áldást, gyógyulást, vigasztalást nyújt az embereknek, és dicsőséget
szerez a mennyei Atyánknak. Jézus az, aki megadta nekünk a jogot arra, hogy használjuk az
Ő nevét. Jogunk van használni a kéréseinkben, a dicséreteinkben, az imádságainkban, és az
ellenséggel szemben. Ez egy hatalmas dolog, hogy mi a Jézus mindenható nevét használhatjuk. Erre a gyülekezeti korszakban van csak lehetőség. Nézzünk ehhez három területet.
a.) Üdvösség
Jézus meghagyta nekünk, hogy vezessük üdvösségre az elveszetteket, az Ő nevében.
Máté 28,19.
19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az
Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek nevében,
Jézus neve az egyetlen név, amin keresztül az elveszett közelíthet az Atya Istenhez.
Apostolok cselekedetei 4,12.
12. És nincs senki másban üdvösség; mert nem is adatott emberek között az ég alatt
más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk.
Halleluja! Mi nemcsak belekeresztelkedtünk ebbe a névbe, hanem a név alapján kaptuk
meg a Szent Szellem keresztséget is.
Apostolok cselekedetei 2,38.
38. Péter pedig monda nékik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a
Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek eltörlésére; és veszitek a Szent Szellem
ajándékát.
b.) Imádság
Jézus arra is felhatalmazott minket, hogy imádságban is használjuk az Ő nevét.
János 14,13.
13. És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőíttessék az
Atya a Fiúban.
A következő Ige megerősíti azt, hogy Jézus nevében kell kérnünk az Atyától.
János 16,24.
24. Mostanáig semmit sem kértetek az Atyától az én nevemben: kérjetek és
megkapjátok, hogy a ti örömetek teljes legyen.
Mi azért kérhetünk bármit Jézus nevében, mert Ő a hatalom helyéről cselekszik, és
megcselekszi azt, amit kérünk az Atyától. Ő közbenjár értünk. A Jézus nevében. Köszönjük
ezt.
c.) Szabadulás
Az imádságon kívül használhatjuk Jézus nevét arra is, hogy az emberek szabaddá váljanak a
betegségtől, a szegénységtől, az ördög elnyomásától. Az Apostolok cselekedetei 3. fejezetéből
olvasok. Péter az Ékes kapunál használta Jézus nevét.
Apostolok cselekedetei 3,6.
6. Péter pedig monda: Ezüstöm és aranyam nincs nékem; hanem amim van, azt adom
néked: a názáreti Jézus Krisztus nevében, kelj fel és járj!
Péter ebben az esetben nem imádkozott, hanem követelte ennek az embernek a
gyógyulását, parancsolt Jézus nevében. Az „amim van” kifejezés egy hatalmas kijelentés
megint, mert mije volt? Mi volt Péter birtokában? A názáreti Jézus neve, az abban rejlő
hatalom és erő, és ebben a névben parancsolt, hogy Jézus nevében, kelj fel, és járj! Ebben a
névben van a teljesség. Ebben van a gyógyulás, a bőség, a győzelem, a szabadulás. Ebben van
minden. A Jézus nevének használata által jön elő. Szent erő van a Te nevedben, Jézus!
Megtöri az igákat. Gyógyulások, szabadulások történnek a név által. Mi is parancsolhatunk
ebben a névben, hogy a bénák és a magatehetetlenek keljenek fel a Jézus nevében, és járjanak.
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Jézus nevének használata a betegek gyógyításában arra szolgál, hogy kiteljesedjen az Ő
megváltói munkája. Hogy a világ megtudja, hogy ebben a névben, a drága Jézusunk nevében
a gyógyító Krisztus ereje van. A másik példa a szolgáló leányka esete, akiben a jósló szellem
lakozott. Itt Pál apostol parancsolt Jézus nevében.
Apostolok cselekedetei 16,18.
18. Ezt pedig több napon át tette. Pál azonban megbosszankodván, és hátrafordulván,
mondá a szellemnek: Parancsolom néked a Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle.
És kiméne abban az órában.
Az elhangzottakból láthatjuk, hogy az emberek belekeresztelkednek, imádkoznak és
parancsolnak a névben. Több példát itt felsoroltam nektek. A korai egyházban, amikor Jézus
mennybe menetele után elkezdték használni a drága nevet és a névben levő hatalmat, akkor
igazából Jézus helyett cselekedtek. Tehát onnan indult el. Jézus megtanította a tanítványait, és
általuk lett a többi tanítvány. Csodák történtek a név által, amely ajtót nyitott a szolgálatuk
számára. Elfogadottakká tette őket.
Apostolok cselekedetei 14,3.
3. Mégis sok időt töltöttek ott, bátran prédikálva az Úrban, aki bizonyságot tett az Ő
kegyelmének Igéje mellett, és megadta, hogy jelek és csodák történjenek az ő kezeik
által.
Abban az időben a gyülekezetek mindig Jézus nevében jöttek össze, és ez által egy
hatalmas erő nyilvánult meg közöttük. Ahogy a Máté 18. fejezet 20. verse írja:
Máté18,20.
20. Mert ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok
közöttük.
De sokan is összeülhetünk, nemcsak ketten vagy hárman, hanem a sokaság összeülhet, és
együtt szólhat ebben a névben.
Ahogy a tanítványok növekedtek szellemben, megértést kaptak arról, hogy az
összejöveteleik során Jézus neve van a középpontban. A név körül forog minden. A korai
időkben a hívők ebben a névben mondták el az imáikat, ebben a névben gyógyultak meg a
betegek, ebben a névben űzték ki a démonokat, ebben a névben szállt le a Szent Szellem a
hívőkre, és ebben a névben imádták az Istent. Ebben a névben végezték az összes feladatukat.
Csodálatos gyermeki hittel álltak Isten Igéjéhez, Jézus szavaihoz.
Most megint nagyon sok Ige következik. Figyeljetek! A tanítványok ebből épülnek.
Az 1János 3,23-ból megtudták az új parancsolatot, hogy szeretetben járjanak egymással, és
higgyenek a névben. Alá is támasztom.
1János 3,23.
23. Ez pedig az Ő parancsolata, hogy higgyünk az Ő Fiának, a Jézus Krisztusnak
nevében, és szeressük egymást, amint megparancsolta nékünk.
A Kolosse 3,17-ből megtanulták, hogy mindent ebben a névben tegyenek.
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.
Az 1Korinthus 6,11-ből megtudták, hogy Isten megmosta, megszentelte, és megigazította
őket ebben a névben.
1Korinthus 6,11.
11. Ilyenek voltatok pedig némelyek, de Isten megmosott, megszentelt, megigazított
benneteket az Úr Jézusnak nevében, a mi Istenünk Szelleme által.
A Jakab 5,14-ből megtanulták, hogy Jézus nevében kenjék meg olajjal a betegeket.
Jakab 5,14.
14. Beteg-e valaki köztetek? Hívja magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak
felette, megkenvén őt olajjal az Úrnak nevében.
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Mindenhol a drága Úr Jézusunk neve szerepel. Mindenhol az Úr Jézus nevében cselekedtek.
A Zsidó 13,15 alapján megtanulták, hogy bizonyságot tegyenek az Ő nevéről.
Zsidó 13,15.
15. Annakokáért Őáltala vigyünk dicséretnek áldozatát mindenkor Isten elé, azaz az
Ő nevéről vallást tevő ajkaknak gyümölcsét.
Az utolsó: az Efézus 5,20 alapján megtanulták, hogy mindenkor, minden helyzetben ebben
a névben adjanak hálákat Istennek.
Efézus 5,20.
20. Hálákat adván mindenkor, mindenekért a mi Urunk Jézus Krisztusnak nevében
az Istennek és Atyának.
Láthatjuk ebből, hogy azokban a korai napokban Jézus nevét olyan gyermeki hittel
használták, amely hatalmas áttöréseket hozott minden területen. Tehát ők elhitték, ami le van
írva, és hittel mentek prédikálni. Írta az Ige, hogy bátran mentek és szólták az evangéliumot, a
kezeiket rátették a betegekre, és bátran parancsoltak a Jézus nevében. Nem számított, hogy ki
látja, vagy ki mit mond, vagy bezárták őket a börtönbe. Nem számított, ők mentek és szólták
Isten Igéjét, és tették a dolgukat. Jézus neve által, a szent erő által.
Az Igéből megtanulták a név használatát, amely úgy átitatta a gondolataikat, az imájukat és
a prédikációjukat, ahogy az ma ismeretlen előttünk. Olyan szinten tették ezt, amit mi föl se
tudunk fogni. Ha olvassátok az Apostolok cselekedeteit, meg a levelekben is látható mindez.
Kiviláglik, hogy mi mindent megtettek az Úr Jézus nevében bátran, erővel.
Jézus neve a mai egyház számára is ugyanilyen hatalmas erővel bír, amit nekünk
ugyanolyan gyermeki hittel kellene működtetnünk. Hisszük, hogy ez az erő mindenkit
felemel, és mindenki megteszi a maga részét. Kérjük a drága mennyei Atyánkat, hogy nyissa
meg a szellemi szemeinket, a szívünk szemeit, hogy megismerjük az Ő dicsőségének a
hatalmasságát, és azt a gazdagságát, ami el van rejtve ebben a névben!
Efézus 1,18.
18. És világosítsa meg szívetek szemet, hogy tudhassátok, mi az Ő elhívásának
reménysége, mi az Ő öröksége dicsőségének gazdagsága a szentek között.
3. Jézus nevében ördögöket űztök!
Az Ige azt mondja, hogy a hívők a következő dolgokat fogják megtenni Jézus drága szent
nevében. A Márk evangéliumhoz lapozunk, és a 16. fejezetben elolvassuk Jézus szavait.
Márk 16,15–18.
15. És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az Evangéliumot minden
teremtésnek.
16. Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül; aki pedig nem hiszen, elkárhozik.
17. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek;
új nyelveken szólnak.
18. Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre
vetik kezeiket, és azok meggyógyulnak.
Ebben a négy igeversben minden megtalálható, amit a hívőnek tennie kell.
Nekünk négyszeres jogunk van használni a drága Jézusunk nevét.
a.) Mi belekeresztelkedtünk Isten családjába, és a név ehhez a családhoz tartozik.
b.) Belekeresztelkedtünk a névbe, így magába Krisztusba vagyunk belekeresztelkedve.
c.) Jézus nekünk adományozta a név használatának jogát, mert a nevet Ő kapta, de mi
használjuk. Vagyis meghatalmazást adott nekünk erre.
d.) Nekünk, mint Krisztus követőinek, akik hirdetjük az evangéliumot, küldetésünk van
arra, hogy hirdessük a nevet a pogányok között, az elveszettek között. Mivel ez a hatalom
ránk lett ruházva, mi Jézus képviselőiként cselekszünk. Tehát ugyanúgy, mintha Jézus lenne
itt a földön, és meg tudjuk azokat a dolgokat cselekedni, amit Ő cselekedett, még nagyobbakat
is, ahogy írta az Ige.
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Jézus a mennybe menetele előtt azt mondta a tanítványoknak, ahogy nekünk is az Igéből,
hogy az én nevemben ördögöket űztök. Jézus a szolgálatának nagy részében a sötétség
láthatatlan seregeivel folytatott harcot. Az Írás nagyon sokat tanít a démonokról, a
szokásaikról, és a hatásaikról.
Pál apostol az efézusi gyülekezetnek megírta, hogy nem emberek ellen, hanem a gonosz
szellemek ellen kell küzdenünk. Nézzük meg az Efézus 6,12. igeverset.
Efézus 6,12.
12. Mert nem test és vér ellen van nekünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek
ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság szellemei
ellen, melyek a magasságban vannak.
Az Egyszerű fordításból is elolvassuk, mert ez még érthetőbb.
Efézus 6,12. Egyszerű fordítás
12. Hiszen mi nem emberek ellen harcolunk, hanem szellemi természetű uralkodók,
és fejedelmek ellen, a jelenlegi sötét világot irányító hatalmas és gonosz szellemek ellen,
akik a magasságban vannak.
A kolossei gyülekezetnek pedig azt írt Pál, hogy Epafrás imádságban állandóan küzd
értetek. Epafrás egy kolossei imaharcos volt. Ezt a részt el is olvassuk.
Kolosse 4,12.
12. Köszönt titeket Epafrás, aki közületek való, Krisztusnak szolgája, aki mindenkor
tusakodik érettetek imádságaiban, hogy megállhassatok tökéletesen és teljes meggyőződéssel az Istennek minden akaratában.
A „tusakodván” szó azt jelenti, hogy birkózni, küzdeni, harcolni. Kivel küzdött ez az
Epafrás? A sötétség erőivel, és imádságban harcolt.
A hívők csak akkor élhetnek állandó győzelemben, ha felismerik, hogy a veszély forrását a
démonikus erők jelentik, és hogy a démonokat legyőző erő a názáreti Jézus nevében van,
tehát azzal a hatalommal kell elparancsolni, mert a minket körülvevő légtér tele van
ellenséges szellemi erőkkel. Mit akarnak tenni ezek? Tönkre akarják tenni az életünket
minden téren. Keresik a rést, ahol beférkőzhetnek. A szolgálatunkat, az Atyával való
közösségünket, mindent, ami jó dolog, azt tönkre akarja tenni az ördög. Minél hamarabb fel
kell ismerni a gonosz szándékait. A tolvajkodását fel kell ismerni. Annál előbb tudunk
hatalmat venni felette, minél hamarabb felismerjük a szándékát.
4. Kik vagyunk Krisztusban?
Akkor tudjuk használni eredményesen Jézus nevét, ha tudatában vagyunk annak, hogy kik
vagyunk Krisztusban. A Krisztusban kifejezés több mint százszor megtalálható az Újszövetségben, és nagyon fontos ezeket az Igéket megkeresni, mert nagyon sokat mondanak arról,
hogy kik vagyunk Krisztusban. Ezek az Igék megmutatják nekünk, hívőknek a hatalmi
helyünket, a törvényes jogainkat, és az Isten családjában elfoglalt helyünket.
A hatalmi hely azt jelenti, hogy együtt ülünk Jézussal a világegyetem legmagasabb
pontján.
Efézus 2,6.
6. És vele együtt feltámasztott és vele együtt ültetett a mennyekben, Krisztus
Jézusban.
A törvényes jog azt jelenti, hogy felhatalmazást kaptunk Jézus nevének a használatára,
ahogy olvastuk a Kolosse 3,17-ben: És mindent, amit csak cselekesztek szóval vagy tettel,
mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek. Mindent. Minden lépésetekben az Úr Jézus
nevében cselekedjetek és hálákat adjatok. Hálát adván az Istennek és az Atyának. Azt írja az
Egyszerű fordítás, hogy szüntelen adjunk hálát Istennek, és azt is Jézus nevében tegyük. Az
Isten családjában a helyünk azt jelenti, hogy az újjászületés által Isten teremtményeiből Isten
gyermekeivé váltunk.
Két Igét nézünk meg.
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Galata 3,26.
26. Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által.
A következő Ige leírja, hogy hova tartozunk.
Filippi 3,20.
20. Mert a mi állampolgárságunk a mennyekben van, ahonnét a megtartó Úr Jézus
Krisztust is várjuk.
Három dolog szükséges ahhoz, hogy győzelmet arassunk a démonok felett.
a) Isten gyermekének kell lennünk.
b) Nem szabad a szívünkben meg nem bocsátást hordozni, vagyis isteni fajta szeretetben
kell járnunk, mert a hit csak isteni fajta szeretet által képes működni. A Galata 5,6 írja.
c) Ismernünk kell Jézus nevének az erejét és tudnunk kell használni azt.
Jézus a világegyetem legmagasabb pontján trónol. Onnan uralkodik és ezt rajtunk keresztül
teszi. Jézus neve egy hatalmas eszköz a keresztények számára. Jézus neve Isten erejét
hordozza. Amikor a hívő elkezdi hatalommal és hittel használni Jézus nevét, onnantól kezdve
csodákra, változásokra számíthat mindazokon a területeken, amiért imádkozik. Ez nemcsak az
ő életére hat ki, hanem másokéra is. Ahogy kérjük a Szent Szellemet, hogy formáljon át
bennünket, ugyanúgy a Jézus nevére a helyzetek is átformálódnak. Köszönjük ezt a mennyei
Atyának.
Az Apostolok cselekedetei 4,30 az utolsó igeversünk. Isten ígérete felénk.
Apostolok cselekedetei 4,30.
30. A Te kezedet kinyújtván gyógyításra, hogy jelek és csodák történjenek a Te szent
Fiadnak, a Jézusnak neve által.
Tehát, ha kinyújtjuk a kezünket gyógyításra, akkor Jézus kezét nyújtjuk ki és megtörténnek
a jelek és csodák Jézus nevében. Ámen.
Köszönöm, hogy meghallgattatok.
Pásztor: Köszönjük az Atyának, hogy növekedett a világosságunk a mai napon is.
Megint egy képet szeretnék elétek tárni, hogy jobban lássátok meg, hogy a név mögött mi
van, és hatékonyabban tudjátok használni. Amikor a rendőr megállít egy autót, vagy egy
embert, akkor nem a saját erejével teszi, hanem a törvény őt felruházza, hogy ezt megteheti.
És amikor egy zsiványt nyakon csíp, akkor nem azt mondja, hogy Gipsz Jakab nevében állj
meg, hanem azt mondja, hogy a törvény nevében állj vagy lövök! Tehát hivatkozik egy
magasabb rendű hatalomra, ez pedig az állam, amely létrehozott egy földi törvényt. Tehát
Jézus nevének használatakor is erre gondoljatok, ugyanezt a képet lássátok magatok előtt,
mert amikor Jézus nevét használjuk, akkor mögötte ott áll a menny minden ereje.
A Jelenések könyvében van egy Ige, amelyik azt mondja, hogy eljön az idő, amikor
mindenkinek meg kell hajolnia az Úr Jézus előtt, legyen újjászületett, vagy elveszett.
Manapság nem mindenki hajtja magát Jézus uralma alá, tehát nem fogadják be Jézust, sőt
van, aki meg is tagadja. De eljön az idő, amikor kénytelen lesz meghajolni Jézus előtt, mert
csak egyetlen név létezik. Természetesen, akik nem fogadták be az életük során az Úr Jézust,
azok nagyon rossz helyre kerülnek, akik befogadták, azok mehetnek az örök dicsőségbe.
Pásztor: Még szó volt az anyagiakról Évi bevezetőjében. Igaz, hogy nem hangzott el a
Lukács 6,38, de érintőlegesen idekapcsolható, mert azt mondja ez az Ige, hogy az embereken
keresztül jön hozzánk az anyagi áldás, mert Isten megérinti valakinek a szívét, hogy erre a
munkára, erre a szolgálatra, vagy ennek a személynek adjon valamit. Itt az emberek el szokták
téveszteni. Én is beleestem ebbe a hibába, és annak idején a pásztorom felhívta rá a
figyelmemet. Azért, mert azt mondja az Ige, hogy embereken keresztül áld meg Isten
bennünket, ez nem azt jelenti, hogy bizonyos emberektől kell elvárnunk az áldást. Mert Isten
fogja megérinteni valakinek a szívét valahol. Tehát Istentől kapjuk az áldást egy emberen
keresztül, akit Ő használni tud ebben. Az nagy hiba, amikor egy keresztény eldönti a
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szívében, hogy a Köpcös Höncögi Dömötör által áldj meg, Uram engem! De ez így nem
működik, ahogy hallottátok. A Hagin könyvekben le van írva, nekünk kell beszólítani az
anyagiakat, és mindent, amire szükségünk van. A szent vér alatt a Szent Szellem ereje által, és
a szolgáló angyalok segítségével: „Pénz hozzám jössz!” És a pénz nem tehet mást, mint
engedelmeskedik a Jézus nevére. Tehát ez csak egy hibalehetőség. Annak ellenére, hogy az
Ige azt írja, hogy embereken keresztül jön hozzánk, nem emberektől kell elvárnunk, mert
Isten tudja, és látja a szíveket, hogy ki lesz neki engedelmes, aki megteszi azt, hogy valakit
megáldjon.
A kék imakönyvből fogunk imádkozni.
Jézus nevében eléd hozzuk, Atyám, a testvérünk anyukáját, és a következő imádsággal
hatalmat veszünk az ő félelme felett, levágjuk a félelem szellemét róla, és megkötjük,
elparancsoljuk a Jézus nevében!
Ima: Az aggodalmak és félelmek legyőzésére…
Ez után azt kell megvallani anyukád felett, hogy megtört felette a félelem szelleme, és ő
szabad!
Köszönjük, Atyám, a te jelenlétedet, érintésedet, köszönjük a gyógyítások ajándékait a
bokában, ujjakban, ízületi területeken, fogakban. A szívben munkálkodik az Úr, valamint a
nátha és a légúti panaszok kerülnek száműzetésre a Jézus nevében. Áradj, kenet, a Jézus
hatalmas nevében! Ámen.
Köszönjük, Szent Szellem, hogy foglalkozol a hosszabb távú ügyekkel is, hogy mindenből
a legtökéletesebb megoldás jöjjön elő. Kihirdetjük, hogy szabadok vagyunk, és azok is
maradunk, mert a sötétség minden ereje megtört mindannyiunk felett a Jézus nevében.
Halleluja.
Imádkozni fogunk értetek. Kezünket tesszük rátok, és fogadjátok be a kenetet, mert a
kenetnek van egy jó tulajdonsága, hogy kivezeti a testből a tüneteket, és az elváltozásokat.
Záró gondolatként három dolgot szeretnék említeni.
A Krisztus Szeretete Egyház megújult weboldaláról a régi módon lehet letölteni az
anyagokat, tehát úgy működik, mint régen.
Amikor a Hagin könyvből olvastam a Márk 11,23-at, hogy meglesz néki, amit mondott, és
hogy Hagin sem imádkozik a pénzért, hanem csak kimondja, hogy bejön, vagy megtörténik.
Ez annyira megérintette a szívemet, hogy napok óta az buzog bennem, hogy ezt gyakoroljam.
Amikor nektek is lepottyan valami a szívetekbe, akkor ugyanezt fogjátok érezni, mert ez
működik, meglesz néki, amit mondott, ez van leírva az Igében. Mert ezek a szavak hozzák
valóságba azt, amit szeretnénk elérni.
Másik gondolat pedig, ahogy Pesten eljátszották, hogyan kell ellenállni, eljátsszuk mi is?
Mert jobban rögződik így. Ki lesz a segítségem? Én leszek az erős keresztény. Jön a gonosz
erő és elkezd támadni, de én azt mondom, hogy Jézus nevében! – és így ellenállok. Mivel azt
mondja az Ige, hogy körbejárja a földet és keresi, akit elnyeljen, és akkor visszajön. Nem
befelé, hanem kifelé az életemből Jézus nevében, ellenállok, takarodj az életemből. Ebből
kaptam egy megértést, hogy amikor azt kimondjuk, hogy ellenállok Jézus nevében, akkor egy
hanghullám hagyja el a szánkat, ami nem látható, de hogyha egy papírszalvétát tennénk ide a
szánk elé, akkor érezhető lenne. A szellemi világban ez a hatalmi szó, hogy a Jézus nevében
ellenállok, egy lökéshullámot gerjeszt, és igazából eltaszítja a gonosz erőt. Tehát nekem ebből
a bemutatóból ez jött le. Hogy a szavaink által keltett lökéshullám megfutamítja az ellenséget.
A Jakab 4,7 írja, hogy állj ellen és elfut! Le van írva az Igében, csak most szemléletessé tették
Pesten, és ebből egy ilyen képet kaptam, hogy ellenállok, és ezzel a lökéshullámmal eltaszítom magamtól.
Egyszerűen csak képzeljétek el, hogy emberek között egyik erőteljesebben rászól a
másikra, mindjárt visszahátrál, ugye? Megtorpan, meglepődik. De amikor mi Jézus nevét
használjuk, ha a patikában történtekre gondolunk, akkor lehet, hogy azok az emberek soha
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nem hallottak Jézusról, nem tudták, hogy mit jelent, amit hallanak. Viszont a szellemi
világban történt valami, mert az a démon, ami használta őket, a „takarodj!” szó hallatán ellenállást tapasztalt.
*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak.
A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik.
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