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ALAPTANÍTÁSOK 
Hatalom Jézusban 2. – Élni a hatalommal 

 
Az egyik legelsı kazettánk volt a hatalomról, és most rátérünk ennek a sorozatnak a 2. 

kazettájára. 
 
Efezus: 1:20 
„Amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta İt a halálból, és ültette İt a 

maga jobbjára a mennyekben.” 
 
Efezus: 2:6 
„És vele együtt feltámasztott és vele együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban.” 
 
Együtt támasztott fel minket Jézus Krisztussal, és együtt ültetett minket a mennyekbe.  
Halleluja! 
Isten szemében tehát mi is feltámadtunk együtt Jézus Krisztussal, és amikor Krisztust a trónra 

ültette a mennyekben, minket is odaültetett - most is ott vagyunk jelenleg.  
Az a tény, hogy İ a trónon ül, jelzi azt, hogy az İ munkája teljesen bevégeztetett. Mi vele együtt 

ülünk a trónon, és mindazzal a hatalommal rendelkezünk, amely Neki adatott. Ez a hatalom hozzánk 
tartozik!  

Azt a hatalmat kell tehát gyakorolnunk, ami Neki adatott, mert a hatalom hozzánk tartozik, Rajta 
keresztül. Mi Jézus Krisztus segítségére vagyunk abban, hogy az İ akarata végbemenjen itt a 
földön.  

Tehát nemcsak hogy Jézussal együtt ülünk, hanem, hol ülünk? Felül minden fejedelemségen, 
hatalmasságon, erın, uraságon!  

Ez található az Efezus 1:21-ben: 
 
Efezus 1:21 
„Magasan minden fejedelemség és hatalmasság és erı és uraság és minden név fölé, mely 

neveztetik nemcsak e világon, hanem a következendıben is.” 
 
Efezus 6:12 
„Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a 

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

 
Nemcsak tehát Jézus Krisztus ültetett minden erı fölé, hanem mi is ott vagyunk Vele együtt! Ezt 

mondja az Ige: Vele együtt ültettünk oda.  
Ezt olvastuk az Efezus 2:6-ban: 
 
Efezus: 2:6 
„És vele együtt feltámasztott és vele együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban.” 
 
Ott vagyunk tehát jelenleg, most.  
Isten Igéje azt is mondja a számunkra, hogy gyızedelmeskedjünk az ördög felett a mindennapi 

harcainkban. Azért tudjuk ezt megtenni, mert Jézus már legyızte a számunkra az ördögöt, és nekünk 
megvan az İ hatalma.  

Ha nem gyakoroljuk ezt a hatalmat - még akkor is, ha Jézus Krisztus legyızte az ördögöt -, az 
ellenség a mindennapokban le fog téged gyızni, azért, mert te nem élsz azokkal a jogokkal, ami 
hozzád tartozik.  
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Automatikusan nem mőködik! Sokan azt gondolják, ha ez így igaz, akkor rájuk kellene, hogy 
hulljon, mint az érett cseresznye a fáról.  

Jézus Krisztus nemcsak érted halt meg, hanem Budapest legnyomorultabb emberéért is 
ugyanúgy meghalt. Az üdvösség ugyanúgy hozzá tartozik, mint tehozzád.  

Budapesten a legbőnösebbnek vélt ember számára mégsem fog örömet szerezni az ı üdvössége, 
ha nem tud róla - de az üdvösség ıhozzá is tartozik.  

Nem kell tehát újra meghalnia. Annyit kell csak tennie, hogy megváltást nyer. Jézusnak sem kell 
újra meghalnia, Jézusnak nem kell újra kiontania a vérét, mert ezt már megtette.  

Az üdvösség mindenkihez hozzátartozik. Miért nem kapják meg automatikusan akkor?  
Azért, mert Istennek megvan a saját útja. Azt mondja az Evangéliumban: „menjetek, és 

hirdessétek az Evangéliumot minden teremtésnek” - az Örömhírt, az Evangéliumot.  
Miután tehát újjászülettél, Isten gyermekévé váltál, az, amit Isten a számodra megszerzett, amit 

Isten a számodra odatett, nem fog automatikusan az öledbe hullani. Neked kell megtalálnod az utat 
Isten Igéjében!  

Ezért helyezett Isten a gyülekezetbe tanítókat, hogy azok tanítsanak, hogy mi megtanulhassuk, 
hogy mi az, ami hozzánk tartozik, és ezzel - ami hozzánk tartozik - éljünk.  

Ha soha nem tudod, ha soha nem tudsz róla, habár hozzád tartozik, nem fog a számodra semmi 
elınnyel járni. Ha tudjuk, hogy mi az, ami hozzánk tartozik, és nem cselekszünk aszerint, nem 
cselekszünk Isten Igéje szerint - akkor sem hoz a számunkra semmi jót, nem fog a számunkra 
használni.  

Ki kell tehát lépnünk, és Isten Igéje alapján kell cselekednünk! 
A  fı problémánk, hogy nem találtuk meg a pontos helyünket Jézus Krisztusban.  
Legtöbbször az emberek nagyon sok beszédet hallottak a keresztrıl, és nem hallottak eleget a 

feltámadásról! Természetesen Jézus Krisztusnak a kereszten meg kellett halnia, de Jézus fel is 
támadt!  

Miért teszi lehetıvé azt Jézus, hogy az ördög bizonyos dolgokat megtehessen? Miért?  
Ha te nem teszel a dolgaiddal kapcsolatban valamit, Jézus sem tehet!  
Azt mondhatja valaki, hogy: Jézus mindent megtehet! A gyülekezet számára az, hogy Isten maga 

dorgálja meg az ördögöt - ha ezt várja a gyülekezet, akkor csak az idejét fecsérli. Sokkal könnyebb a 
felelısséget Isten felé fordítani, minthogy saját magadtól kérd számon!  

Nagyon sokszor az emberek azt hiszik, hogy csupán ennyit kell tenniük.  
Elıször is meg kell nézni az Igéket, az újszövetségi Igéket - mert nem az Ószövetség keretein 

belül élünk. Az Ószövetség a szellemileg halott emberek számára íródott. Sehol nem találjuk az 
Újszövetségben azt, hogy nekünk a Mennyei Atyához kellene imádkoznunk az ördöggel szemben.  

A Jézus Krisztus testében a legkisebb tagnak is ugyanakkora hatalma van az ördög felett, mint 
bármely másik tagnak.  

Addig nem történik az ördöggel kapcsolatban semmi, amíg a hívık ki nem lépnek a jogaikkal - 
mert amint Jézus Krisztus megkapta a hatalmat az ördög felett, abban a pillanatban átadta ezt a 
hatalmat a gyülekezet számára! 

 
Máté 28:18 
„És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom 

mennyen és földön.” 
 
Miután ezt a hatalmat megkapta Jézus, azonnal továbbadta a gyülekezetnek.  
 
Márk 16:16-17 
„Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül; aki pedig nem hiszen, elkárhozik. Azokat 

pedig, a kik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket őznek; új nyelveken 
szólnak.” 

Jézus tehát a 17. versben a következıt mondja: minden hívınek joga van az ördög felett!  
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Minden hívınek megadatott tehát az erı és a hatalom, hogy az ördög erejét megtörje!  
A többiek családja fölött lehet, hogy nincs meg ez a jogunk, de a saját életünk felett megvan a 

hatalmunk!  
Ki fogja ezt a hatalmat gyakorolni az ördög felett?  
Nem mondta azt az Ige, hogy a pásztorok, nem mondta azt az Ige, hogy a démont keresgélık, 

nem mondta az Ige, hogy az apostolok. Nem, nem! Hanem a hívık!  
Azt mondja az Ige, hogy imádkozzunk azért, hogy Isten tegye ezt meg?  
Nem azt mondja az Ige!  
Azt mondja az Ige, hogy imádkozzunk azért, hogy Jézus tegye a kezét a betegekre?  
Nem! Nem ezt mondja az Ige!  
Azt mondja az Ige, hogy te vagy az, a hívı, aki a kezedet a betegekre teszed. İk azok, a hívık, 

akik új nyelveken beszélnek. Nem Jézus! Nekünk kell beszélni! Nekünk kell a kezeinket a betegekre 
vetni, és nekünk kell a hatalmat gyakorolni az ördög felett!  

Ennek ellenére van, aki megmakacsolja magát: nem, ezt mind Isten kell, hogy megtegye.  
Ez így nem pontos. Neked kell gyakorolnod azt a hatalmat, amelyet neked adtak!  
Ez volt az elsı dolog, amelyet Jézus tett, miután megkapta a hatalmat: átadta ezt a hatalmat Jézus 

a gyülekezeti testnek. 
 
Jakab 4:7 
„Vessétek hát alá magatokat az Istennek; álljatok ellen az ördögnek, és elfut tıletek.” 
 
Tudjátok, az Újszövetségben minden egyes írás, amely a gyülekezetnek íródik - megíratik, hogy 

a hívık, a keresztények gyakorolják ezt a hatalmat.  
Miért? Azért, mert megvolt ez a hatalmuk!  
Azt írja az Ige, hogy nektek kell ellenállni az ördögnek, és az ördög tıletek fog elfutni.  
Ha az ördög nem futna el, az azért történik, mert te nem állsz ellene az ördögnek.  
Meg kell a szívedben annak az igazságnak állapodnia, hogy Isten Igéje igazság!  
Ha kudarc ér, akkor az a te hibád, te nem dolgoztál úgy! Isten Igéje soha nem válik kudarccá! 

Neked kell ellenállnod, neked van meg ez a hatalmad!  
Nem azt mondja itt az Ige, hogy imádkozz Istenhez, hogy az ördög elmenjen tıled – neked kell 

ellenállni az ördögnek!  
Valaki azt mondja, hogy: hát én bizony nem érzem, hogy nekem megvan ez a hatalmam.  
Az érzéseknek semmi köze ehhez a hatalomhoz! Az számít, amit Isten Igéje mond ezzel 

kapcsolatban! A hitnek semmi köze ahhoz, hogy te mit érzel, vagy hogyan érzed. A hitnek az a 
lényege, amit Isten Igéje mond!  

Gyakorolnod kell tehát ezt a hatalmat, és ezt senki más nem tudja megtenni helyetted! Jézus sem 
tudja gyakorolni ezt a hatalmat helyetted, a Szent Szellem sem tudja gyakorolni, Isten sem tudja, és 
én sem tudom helyetted megtenni.  

Nagyon jó példa erre a rendırség. Nézzük meg a rendır példáját, ahogy a forgalmat irányítja. 
Megteheti, hogy a piros lámpánál is a karjelzésével átengedi a forgalmat. Mindenki 
engedelmeskedett neki, mert tudták a mögötte álló hatalmat.  

Neked is fel kell ismerned az Igék mögötti hatalmat: a Mennyei Atyát, a Szent Szellemet, és az 
Urunkat, Jézus Krisztust! És amikor tudod ezt a hatalmat, akkor az ördög is fogja tudni, hogy te 
tudod.  

Mielıtt még errıl tudnál, addig tud az ördög az orrod alá füstölni.  
Sokan hiszik azt, hogy az ördög uralja az egész világot. Ez nem igaz! A keresztényeket nem 

tudja uralni az ördög!  
Ennek ellenére döbbenetes, hogy a keresztényeknek néha mégis mekkora hitük van az ördög 

erejében.  
Nekem hitem van Isten erejében! Egy hatalmas Istenünk van!  
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Egy magát kinevezett prófétának egyszer nem tetszett, amit mondtam, és azt mondta, hogy most 
elátkoz engem.  

Hadd mondjak itt valamit: Istennek prófétája soha senkire nem helyez átkot! Elıször is azért, 
mert engem úgysem tudnak elátkozni. Hogyan tudsz valakit elátkozni, akin Isten áldása van?  

Ha nézed az ószövetségi prófétákat, ık sem tudták elátkozni Izraelt, mert Isten megáldotta 
Izraelt!  

A Biblia azt tanítja, hogy jóság, irgalom és kegyelem követ engem életem minden napján! Nem 
ítélkezések, nem sötétség, nem az ördög követ engem! Nem, nem, nem, nem!  

Ennek ellenére az emberek néha jönnek, tele vannak félelemmel, szinte remegnek. Ezeknek arra 
van szükségük, hogy az Igébe menjenek mélyen, és megtanulják, hogy kik ık Jézus Krisztusban! 
Mert az ı hitük jelenleg még az ördög erejében van.  

Az én hitem pedig Isten erejében van!  
Nagyon szomorúan látom, amikor a keresztények a másik oldalon vannak!  
Hallottam már olyanról, hogy gyülekezetek, vagy pásztorok próbáltak elátkozni valakit.  
Képzeljétek el, egyszer valaki azt mondta, hogy ı Kenneth Hagint fogja elátkozni. Egy bizonyos 

idı után bőnbocsánatot kért Istentıl, és azt mondta, hogy Isten úgyis csak meg fogja áldani Kenneth 
Hagint.  

Az nagyon tetszett, hogy az illetı nyíltan elismerte a hibáját, a tévedését, és bőnbocsánatot tartott.  
Mert hogyan tudnál valakit elátkozni, akit Isten megáld? Arról nem is beszélve, hogy megváltást 

nyertem a törvény átka alól! 
Nézzük meg, hogyan tanít Péter a keresztények hatalmával kapcsolatban: 
 
1Péter 5:8 
„Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán 

szerte jár, keresve, kit nyeljen el.” 
 
Péter annyit mond, hogy van egy ellenségetek. Azt mondja, hogy mint ordító oroszlán, úgy jár. 

Nem azt mondja, hogy az ördög ordító oroszlán, hanem mint ordító oroszlán.  
Sokan jönnek, azt mondják: imádkozz értem, mert az ördög utánam van.  
Az igazság az, hogy az ördög már rád talált. Azért talált meg az ördög, mert félsz. Kérhetsz 

imakéréseket ezrével. Bármilyen imakérést kérhetsz, de semmi nem fog történni addig, amíg te nem 
teszel valamit azzal kapcsolatban!  

Ezzel tehát mindenkinek szembesülnie kell! Nekünk kell megtennünk ezzel kapcsolatban 
valamit! Ezek keresztények, akiket az ördög szeretne felfalni.  

Mit kell nekünk tehát tennünk ezzel kapcsolatban?  
Siránkozni fogsz, hogy: ó, most már végünk, mert az ördögnek olyan hatalmas ereje van?  
Nem, nem!  
Vagy talán úgy teszel, mintha már meghaltál volna, hogy az ördög ne tudjon bekapni?  
Nem! 
Nézzük meg, mit ír a következı vers: 
 
1Péter 5:9  
„Akinek álljatok ellen, er ısek lévén a hitben!” 
 
Azért tudod megtenni, hogy ellenállsz neki, és erıs vagy a hitben, mert tudod, hogy amit a Biblia 

ír, az igaz, mert hiszed, hogy Jézus legyızte az ördögöt! Az İ halála és feltámadása által legyızte az 
ördögöt, és hiszed azt, hogy Jézus felhatalmazott, hogy állj ellen az ördögnek. 

Péter tehát nem azt írja a levelében, hogy: itt van Pál, a felkent szolgálótársam, akinek a 
ruhadarabjai és a zsebkendık, amiket visznek hozzá, azokat vigyétek el a beteg társaitoknak, és 
akkor majd meggyógyulnak.  

Nem ezt tanítja az Ige, hanem azt, hogy mindenki a saját hatalmával éljen az ördöggel szemben.  
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Péter tehát azt írja, hogy neked kell ellenállnod személyesen az ördögnek!  
Miért? Azért, mert neked is megvan a hatalmad. Hatalom nélkül nem tudnád megtenni.  
Tehát kell, hogy hatalmad legyen. Minden hívınek egyformán ugyanaz a hatalma van! Ugyanaz 

a hatalmad van, mint amely Pál apostolnak volt Jézus Krisztusban!  
Ez magyarázza azt meg, hogy az emberek miért aggodalmaskodnak, hogy nem gyógyultak meg, 

és miért van az, hogy elvesztik a gyógyulásukat. Ha nagyon figyelmesen tanulmányozod az Igéket, 
rá fogsz jönni, hogy mindent te tettél lehetıvé. Talán tudatlanságból, de akkor sem gyakoroltad a 
hatalmat.  

A csecsemı keresztényeket egy darabig a saját hitünkön keresztül tudjuk vinni, pontosan úgy, 
ahogy a fizikai világban a csecsemıket, a gyerekeket egy darabig gondozni kell, etetni kell, táplálni 
kell, öltöztetni kell ıket.  

A Péter levelében olvashatjátok ezt az Igét: 
 
1Péter 2:2 
„Mint most született csecsemık, az Ige tiszta, hamisítatlan teje után vágyakozzatok, hogy 

azon növekedjetek;” 
 
Isten tehát úgy tervezte, hogy kinövekedjünk abból a csecsemıkorból, és Isten egy bizonyos idı 

után nem teszi lehetıvé, hogy más hitén keresztül boldogulj, a saját lábadon kell megállnod.  
Ezért nagyon fontos, hogy megtanítsuk az embereknek, hogy mi tartozik hozzájuk - és meg kell 

tennünk, mert a ti ellenségetek az ördög.  
Jézus, Péter, Jakab is tanított az ördögrıl. Most néztük végig azokat az Igéket, hogy ık mit 

tanítottak, hogy mit kell tenned az ördöggel szemben.  
Nézzük meg, mit mond Pál, hogyan tanít:  
 
Efezus 4:27 
„Az ördögnek ne adjatok helyet.”  
 
Természetesen Pál arról beszél: a te életedben.  
Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy az ördög addig nem tudja a te legkisebb részedet sem 

birtokolni, amíg te nem adod meg a lehetıséget a számára. Ez jelenti tehát, hogy ez tıled függ, hogy 
az ördögnek van-e helye az életedben, vagy nincs. Nem tılem függ! Nem a pásztorodtól függ! 
Hanem csakis tıled függ!  

Ezért ne adj az életedben helyet az ördögnek! Ha az ördögnek mégis helyet adsz, akkor Jézus 
semmit nem tud tenni, mert neked van meg a hatalmad, és te adtad meg az ördögnek az engedélyt.  

Próbálom elmagyarázni Isten Igéjének tükrében, hogy miért történnek meg a dolgok, és úgy 
tőnik, hogy semmit nem tehetsz érte. Azért történtek meg, mert te semmit nem tettél.  

Más szóval tehát nem gyakoroltad azt a hatalmat, amelyet neked adott Isten Jézus Nevében. Ha 
te nem teszel ezzel kapcsolatban, Jézus sem tud tenni semmit, mert Jézus már mindent megtett, amit 
az ördöggel kapcsolatban meg kellett, hogy tegyen.  

A mennyországnak nincs több dolga az ördöggel, addig, amíg az idı el nem jön. Amikor ennek 
eljön az ideje, angyal jön a mennybıl, és megkötözi az ördögöt.  

Jézus Krisztus már gyızedelmeskedett az ördög felett! Itt az ideje, hogy az életedben gyakorold 
azt a hatalmat, amelyet Tıle kaptál!  

Vannak sokan, akik ezt hiszik, és megértik.  
Szükség van arra, hogy ezen az igazságon táplálkozz, fontos megérteni, hogy ezt a hatalmat nem 

tudod addig gyakorolni, amíg Isten Igéjén nem táplálkoztál.  
Ahhoz, hogy mőködjön ez a hatalom a számodra, meg kell alapoznod a szívedet Isten Igéjén. 

Addig kell tanulmányoznod az Igéket, amíg a szívedben belül fogod tudni ennek az igazságát.  
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Kolosse 1:13 
„Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az İ szerelmes Fiának 

országába.” 
 
Honnan, mibıl szabadult meg tehát az ember? 
 A sötétség erejébıl – és ez múlt idıben: kiragadott! Nem jövı idı! Múlt idı! A sátán 

királyságából. 
A bıvített Bibliafordítás szerint az áll, hogy: „az Atya kiszabadított minket a sátán hatalma 

alól.”  
Nem tartozunk tehát a sátán királyságához, a sátán nem ural minket többet, a sátán nem a mi 

fejünk! Jézus a mi gyülekezeti testünk feje, és a mi Urunk. Nem tartozunk a sátán irányítása és 
szervezése alá! A sátán nem tud engem uralni, a sátán nem tud engem irányítani, mert az Atya 
megszabadított minket a sötétség hatalmából.  

A bıvített fordítás szerint írja az Ige, hogy a mi Atyánk tette ezt meg. Ez pedig az İ megváltási 
tervének a része volt - ezért tette meg.  

A bıvített fordítás tehát azt mondja, hogy: „az Atya kiszabadított minket a sötétség hatalmából, 
az ördög uralma alól, és átvitt minket a szeretett Fiának királyságába.”  

Láthatod ebbıl az Igébıl, hogy az ördöggel kapcsolatban már semmi nem kell, hogy 
megtörténjen, Jézus már mindent megtett.  

Isten kiszabadított minket az ördög hatalma alól, az ördög már nem uralkodik felettünk! 
 
Róma 6:14 
„Mert  a b őn tirajtatok nem uralkodik; mert nem vagytok a törv ény alatt, hanem kegyelem 

alatt.” 
 
Tehát a bőn nem uralkodik rajtunk.  
Miért? Mert nem tartozunk a törvény alá, hanem a kegyelem alatt vagyunk.  
A sátán és a bőn tehát szinonim kifejezések. Úgy is lehetne mondani a 14. verset, hogy a sátán 

tirajtatok nem uralkodik többé. A sátán nem fog uralni benneteket.  
Miért nincs tehát a sátánnak uralma felettünk?  
Mert nem tartozunk a törvény alá, nem vagyunk a törvény alatt, kegyelem alatt vagyunk. Az 

ördög nem tud uralni minket. 
Jézus a feje a gyülekezeti testnek. Hagyd, hogy Jézus uraljon téged! Vagyis vedd fel azt a 

hatalmat, amellyel a fej rendelkezik, és gyakorold a testben neked adott hatalmat!  
Ezekbıl az Igékbıl látod, hogy mindazt már megtette Jézus, amit kellett. A mennyország már 

nem fog tenni semmit az ördöggel kapcsolatban, mert a mennyország már megtette azt, amit kellett.  
Amikor ezt megérted, és a szellemedbe beleírod, akkor az élet számodra új örömöt fog jelenteni.  
És ha ezt tudod, és ha szinte már tudattalanul is ez benne van a szívedben, meg fogod változtatni 

még azt az utat is, ahogy eddig imádkoztál, mert nekünk van meg a hatalmunk! Felül minden 
fejedelemségen, hatalmasságon, erın és uraságon van hatalmunk! Mert ha mindezek fölé 
helyeztettünk a testben, akkor mindezek felett uralmunk van.  

 
Efezus 1:22 
„És mindeneket vetett az İ lábai alá, és İt tette mindeneknek fölötte az 

anyaszentegyháznak fejévé.” 
 
Milyen csodálatos örömhír ez! İ a feje tehát az egész anyaszentegyháznak!  
Hány lába van a fejnek? Nincs neki - vagyis a hatalmat a mi lábaink alá helyezte, Jézus Krisztus 

teste alá. Jézus a fej, mi vagyunk a test. A láb pedig a testnek része, nem a fejnek!  
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Efezus 1:23 
„Mely az İ teste, teljessége İnéki, aki mindeneket betölt mindenekkel.” 
 
Milyen csodálatos azt tudni, hogy a legkisebb hívı is - mondhatnád, hogy a kisujja a lábnak -, ez 

a tagja a testnek tehát pontosan olyan hatalommal rendelkezik, mint a test többi tagja. Ez a kisujj 
tehát, a testnek a legkisebb tagja is, minden hatalommal rendelkezik az ellenség felett.  

Ezért meg fogjuk nézni, mit tanít Jézus a Lukács 10:19-ben: 
 
Lukács 10:19 
„Ímé, adok néktek hatalmat, hogy a kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenség 

minden erején; és semmi nem árthat néktek.” 
 
Ezt a tanítványoknak mondja.  
Valóban nekünk kevesebb hatalmunk lenne, mint annak a 70 kiküldött tanítványnak?  
Dicsıség Istennek, nekünk sokkal nagyobb a hatalmunk az Újszövetségben, mint az 

Ószövetségben volt. Az ellenség túl hosszú ideig taposott rajtunk! Itt az idı, hogy végre fölálljunk, 
és mi tapossunk ırajta!  

Az egy általánosan elterjed nézet, hogy az ördög mindenkinél hatalmasabb, és minden hatalma 
megvan fölöttünk.  

De hála Istennek ez nem igaz! Az ördög ennek a világnak az istene. Mi a világban vagyunk, de 
nem a világból valók vagyunk, ezért az ördögnek nincs joga, hogy minket uraljon! 

 
Róma 5:17 
„Mert ha az egynek bőnesete miatt uralkodott a halál az egy által: sokkal inkább 

uralkodnak az életben az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelem bıvölködésében és a 
megigazulás ajándékában részesültek.” 

 
Itt a halál nem fizikai halált, hanem szellemi halált jelent.  
Hol fogunk tehát uralkodni? Az életben uralkodunk az egy Jézus Krisztus által!  
Tudjátok, mit mond a bıvített Bibliafordítás? „Uralkodunk az életben, mint királyok.”  
Hol? Az életben! Ebben az életben! Az egy Jézus Krisztus által!  
Nagyon nehéz ezt elhinni, tudom, de itt van a Bibliában! Ezért meg kell szabadulni attól a sok 

régi hitetlenségünktıl, és ki kell lépni boldogan és szabadon!  
Van egy Ige, amivel kapcsolatban hatalmas ujjongásba kell kezdenünk: 
 
Zsidó 13:5  
„Fösvénység nélkül való legyen a magatok viselete; elégedjetek meg azzal, a mitek van, 

mert İ mondotta: Nem hagylak el, sem el nem távozom tıled.” 
 
Milyen csodálatos dolog ez: semmiképpen sem hagy el az Úr, sem nem hagy cserben!  
Ha már mondani akarsz valamit, akkor mondd azt, amit a Biblia mond, és hagyd, hogy Isten 

terve valósuljon meg a számodra - hogy a keresztények, egyenként, mindegyikıjük az életben úgy 
uralkodjon, mint a királyok.  

Mi felett fogsz uralkodni az életben? A szegénység felett fogsz uralkodni, a betegségek felett 
fogsz uralkodni és bármi más felett fogsz uralkodni, amely megakadályozna téged. Azért tudsz 
uralkodni az életben, mert megkaptad a hatalmat arra, hogy királyként élj az életedben - Jézus 
Krisztus által tudsz élni az életben, mint király.  

Ennek ellenére a keresztények nem veszik ezt komolyan, hanem hagyják, hogy az ördög 
kirabolja ıket az életükben.  

Isten soha nem tervezte a keresztény gyermekei számára, hogy szegények legyenek!  
El tudsz képzelni egy királyt, aki szegényégben él?  
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Isten soha nem tervezte azt a családunkban, hogy az ördög uralkodjon felettünk!  
Ha az ördög próbál betegséget tenni a családodra, akkor meg kell haragudnod az ördögre. Ki kell 

lépned, és meg kell neki mondanod, hogy: nem ördög! Te erre a családra nem teheted rá ezt a 
betegséget! Én az egy Jézus Krisztus által uralkodom az életben. Ez az én uralmam! Innen 
takarodnod kell! Vedd a cuccodat, és takarodj innen! Vidd innen az összes tünetet, jelet, fájdalmat, 
és takarodj innen! 

Azok számára, akik számára ez újdonság, segítenünk kell, hogy ez alapján cselekedjenek! Mert 
az emberek bizony nagyon sokszor imádkoznak, és csodálkoznak, hogy az imáik nem mőködnek.  

De ha imádkozol, és az ima után gyakorlod azt a hatalmat, amit kaptál - akkor bizony meg fogod 
látni az imád eredményét.  

Emlékeztetlek benneteket arra a rendırre, aki az utcán áll, és a hatalmat gyakorolja. İ sem 
imádkozik. İ azzal a hatalommal él, amelyet a kormány a számára biztosít.  

Ugyanígy nekünk is van hatalmunk, amelyet Jézus Krisztus adott nekünk - és sajnos nem tudtuk 
mindig, hogy ez így van.  

Szeretnék egy Igét újra fordítani. 
 
Efezus 1:22 „A fej a gyülekezet számára mindenekben.”  
 
Tehát İ a fej mindenekben a gyülekezet számára! 
Szükséges hogy ezeket az igazságokat megértsd, megemészd, egészen a szíved legmélyére 

helyezd ıket!  
És amikor ilyen fajta magatartással állsz elı Isten Igéjéhez, hogy lehetıvé tedd azt, hogy Isten 

Szelleme felfedje számodra az Igében lévı igazságot, és ezáltal felemelkedj, hogy a szellemünk 
szemeivel, a megértésünk szemeivel meg tudjuk érteni ezt az igazságot, és ennek a fényében, ennek 
a világosságában tudjunk járni. Mert Isten mindeneknek a fejévé tette Jézus Krisztust a 
gyülekezetben, és ez a mi érdekeinket szolgálja - hogy Jézus maga a fej -, hogy mi Rajta keresztül 
tudjuk gyakorolni a hatalmunkat mindenek felett.  

Azt tudom neked mondani, hogy amikor meglátod, hogy mi az, ami hozzád tartozik, akkor 
mindannyian képesek leszünk arra, hogy élvezzük a gyızelmet. Mert a gyızelemért Jézus már 
megfizetett! Megszerezte, megvásárolta!  

Az ördög harcolni fog, hogy ne jusson el hozzád ez az igazság. Harcolni fog mindennél jobban, 
hogy ezt az igazságot meg ne kapd a szívedbe - de nagyon határozottnak kell lenned, és megtartani a 
hitedet Jézus Krisztusban, és a gyızelem a tiéd lesz!  

Nézzük meg, Pál egy kicsit másféleképpen fogalmaz a Kolossei levélben. Ugyanazt mondja, de 
másképp fogalmazza meg: 

 
Kolossé 1:15-20 
 „Aki képe a láthatatlan Istennek, minden teremtménynek elıtte született; Mert İbenne 

teremtetett minden, ami van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi 
székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok; mindenek İáltala és İreá 
nézve teremttettek; És İ elıbb volt mindennél, és minden İbenne áll fenn. És İ a feje a 
testnek, az egyháznak: aki a kezdet, elsıszülött a halottak közül; hogy mindenekben İ legyen 
az elsı; Mert tetszett az Atyának, hogy İbenne lakozzék az egész teljesség; És hogy İáltala 
békéltessen meg mindent magával, békességet szerezvén az İ keresztjének vére által; İáltala 
mindent, ami csak van, akár a földön, akár a mennyekben.” 

Ezt szerezte meg a kereszt, Jézus Krisztus vére.  
Ez még a magyarok számára is mosolyt kellene, hogy varázsoljon az arcunkra.  
Ez igazán valami! 
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Kolosse 2:12 
„Eltemettetvén İvele együtt a keresztségben, akiben fel is támadtatok az Isten erejébe 

vetett hit által, aki feltámasztotta İt a halálból.” 
 
Együtt temettettünk el Vele, és együtt támadtunk fel Vele, Isten erejébe vetett hit által! İvele 

együtt támadtunk fel! Halleluja!  
 
Kolosse 2:13-15 
„És titeket, kik holtak valátok a bőnökben és a ti testeteknek körülmetéletlenségében, 

megelevenített együtt İvele, megbocsátván minden bőnötöket, azáltal, hogy eltörölte a 
parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, amely ellenünkre volt nékünk, és azt eltette az útból, 
odaszegezvén azt a keresztfára; Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, 
gyızelmet aratván felettük İbenne, nyilvánosan megszégyenítette és mutogatta ıket.” 

 
Ez tehát az Atya elvégzett munkája a mi javunkra.  
İ az, aki megelevenít minket, és az összes ellenünk szóló parancsolatot eltörölte.  
Isten volt az, aki kidolgozta, és véghezvitte a megváltási tervünket.  
Isten volt az, aki megsemmisítette az ellenséges erıket, a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, 

akik Jézust fogva akarták tartani a halálban! 
Lehetséges, hogy az Ige nem teljesen világos, hiszen a régi idıkbıl hozza a példát, amikor az 

egyik király a másikat meg akarta semmisíteni. És amikor az egyik fejedelemség a másikat legyızte, 
akkor nyíltan, diadalmasan mutogatta a gyızelmét! 

Az az Ige, hogy lefegyverezte, megrontotta – ez azt jelenti, hogy teljesen megsemmisítette, 
legyızte, megbénította.  

Szóval az ördög teljesen meg van bénítva.  
Ezt nagyon jó, ha tudjátok!  
Ha egy nagy, goromba fickót látnál a tolókocsiban, és elkezdene ez veled perlekedni, elkezdene 

káromkodni, és elkezdene téged ijesztgetni, hogy milyen hatalmas dolgokat fog ellened cselekedni - 
képzeld el ezt a természeti világban -, egyszerően csak mosolyognál rajta, tudnád, hogy nem tudja 
megtenni.  

De ha hallanál egy hangot, de nem tudnád, hogy ezt egy teljesen lebénult, tolókocsis ember 
mondja neked, akkor lehet, hogy megijednél, és nem nevetnél.  

Én egyszerően csak nevetek az ördögön, és azt mondom: ördög te nem fogsz engem legyızni, hát 
te meg vagy bénítva, teljesen bénult vagy, nincs hatalmad felettem.  

Jézus lefegyverezte ezeket a fejedelemségeket, és bátran mutogatta ıket diadalmasan.  
 
Kolosse 2:15 - Vida fordításban:  
„Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan pellengérre állította, 

diadalmaskodott rajtuk İbenne!” 
 
Tehát: „diadalmaskodott rajtuk İbenne!”  
Miben? Jézus Krisztus halálában, eltemetésében és feltámadásában.  
Értitek ezt?  
Az Efezusi levélben olvastuk, hogy Jézus felmagasztaltatott, és az Atya jobbjára ült a királyi 

trónteremben. 
Pontosan itt van, ahol a gyülekezet megbukott - mert Jézust különálló fejnek tekintik. Nem látják 

azt, hogy a fej függ a test teljességétıl! Ahhoz, hogy az İ akaratát itt a földön véghez tudja vinni, 
ahhoz szüksége van a test többi tagjára, akik szintén Jézussal együtt a mennyei trónra ültettek. 

Megkaptuk ezt a hatalmat, hogy gyakoroljuk a fejedelemségek és hatalmasságok fölött - és ezt a 
hatalmat a testen keresztül tudjuk gyakorolni! 

Azt hiszem, hogy most sokkal jobban meg fogjuk érteni az Igéket! 
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Nézzük meg, hogy a hatalomról hogy tanít Jézus: 
 
Máté 18:18 
„Bizony mondom néktek: Amit megköttök a földön, a mennyben is kötve lészen; és amit 

megoldotok a földön, a mennyben is oldva lészen.” 
 
Egy máik fordítás azt mondja, hogy: „amit te megtagadsz a földön, az a mennyben is meg lesz 

tagadva.”  
Egy harmadik fordítás szerint azt mondja az Ige, hogy: „amit te lehetıvé teszel itt a földön, azt a 

mennyben is lehetıvé teszik.” 
Ez egy hatalmas igazság! Mi, keresztények, mint Jézus Krisztus teste, lehetıvé teszünk dolgokat 

itt a földön, hogy megtörténjenek.  
Ezt látnunk kell!  
Ezek nagyon fontos Igék, különösen azért, mert látnunk kell, hogy jogunk van megkötözni az 

ördög minden erejét, és megállítani abban, hogy munkálkodjon az életünkben. Ez jeleni azt, hogy a 
hatalmunkat gyakorolnunk kell itt a földön.  

Az, amit te mondasz, és amit te megengedsz, az történik meg. Tehát végre föl kell ébrednünk, és 
megértenünk a Bibliát, és együtt kell mőködnünk itt a Szent Szellemmel a földön!  

Ezt nagyon fontos megérteni az ima szempontjából, hogy függünk egymástól, szükségünk van 
egymásra!  

A Szent Szellem sokszor megmutat dolgokat, amelyek helytelenek, amelyek rosszak, és nekem 
kell megtennem, hogy azokat a dolgokat megkötözöm és megparancsolom, hogy megszőnjenek 
Jézus Nevében. Ez jelenti azt, hogy figyelnünk kell a Szellem vezetésére.  

De amikor helytelenül gondolkodunk, akkor teljesen megbénítjuk ez által Jézus Krisztus testét is.  
A helytelen prédikációk és tanítások által az jön létre, hogy Jézus Krisztus teste teljesen 

megbénul.  
Amikor csak azt halljuk, hogy: ez sem lehetséges nekünk, az sem lehetséges, gyengék vagyunk, 

tehetetlenek vagyunk – ez mind helytelen beszéd.  
Az igazság az, hogy együtt kell mőködnünk az Úrral. Jézus a fej, és mi vagyunk a test.  
Az igazság az tehát, hogy a test viszi véghez a fej akaratát, a fej pedig véghez viszi az ı akaratát 

a testén keresztül.  
Azt hiszem, hogy itt nagyon nagy akadályt jelent az emberek gondolkodásmódjában a régen 

halott prédikációk sokasága.  
Közelében kell maradnunk Istennek! Nem a kereszt közelében kell lekötnünk magunkat - mert 

ha a kereszt közelében idızünk, akkor azáltal a legyızöttség lesz úrrá rajtunk. Fel kell fedeznünk, 
hogy Jézus feltámadt, és tovább kell lépnünk a kereszttıl.  

Ne maradj tehát ott a keresztnél, hanem gyere tovább a pünkösd napjáig, de a pünkösd napjánál 
se maradj, hanem gyere föl egészen a trónig! Jézus feltámadt! İ az uraknak Ura, királyok Királya, és 
İ neked adta a gyızelmet!  

Sajnos túl sok halált prédikáltak a gyülekezetnek a múltban!  
Nincs arra szükség, hogy te magadnak meghalj - arra van szükség, hogy az újjáteremtett, belsı 

emberedet hagyd, hogy ı határozza meg a te külsı emberedet, és akkor a szellemed, a belsı embered 
fogja uralni a hústestedet, a régi természetedet.  

Nagyon fontos megérteni ezt a hatalmat, hogy mik vagyunk, hogy kik vagyunk mi Jézus 
Krisztusban, hogy milyen hatalmat kaptunk Jézus Krisztusban, ahhoz, hogy megfelelı bizalommal 
tudjunk imádkozni.  

Emlékszem az én múltamban milyen hatalmas fényességet és megértést hozott, amikor én 
elıször találkoztam ezzel az igazággal, hogy ki vagyok én Jézus Krisztusban.  

Ne felejtsétek el, hogy mi ennek a testnek vagyunk tagjai, rész szerint, egyenként, mindannyian, 
és mindannyiunknak megvan a helyünk ebben a testben.  
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1Korinthus 12:27 
„Ti pedig a Krisztus teste vagytok, és tagjai rész szerint.” 
 
Milyen csodálatos ez!  
Mi vagyunk Krisztus teste, és ennek a testnek tagjai!  
Hiszen az egész 12.rész arról szól, hogy mi ennek a testnek hogy vagyunk tagjai.  
Mindenkinek meg kell találnia a saját helyét ebben a testben!  
Hogy nézne ki az a test, amely csak szájból, vagy csak szembıl állna? Minden egyes tagra 

szükség van a testben!  
Az lenne a csodálatos, ha minden egyes tag megtalálná az ıneki teremtett helyet a testben, és 

annak a hatalomnak a tejességében mőködne, amit kapott.  
A legkisebb tagnak is a testben ugyanakkor hatalma van, mint magának Pál apostolnak!  
Amen 
 
A következıben egy imádságot fogunk elmondani, amely segíteni fog minket abban, hogy 

megértést kapjunk Istentıl arról a hatalomról, amelyet nekünk adott.  
Egyértelmő az, hogy Istentıl való bölcsességre van szükségünk ahhoz, hogy ezt megértsük.  
A következıben egy nagyon fontos megvallást teszünk tehát az Efezusi levél 1. része alapján! 
 

„Hogy a mi Atyánk, Jézus Krisztusnak az Atyja, adjon nekem bölcsességnek szellemét, 
kijelentésnek szellemét és az İ ismeretének szellemét. Az én megértésem szemeit nyissa meg, 

hogy megismerhessem, hogy mi az İ elhívásának a reménysége, és mi az İ dicsıségének 
gazdagsága a szentek örökségében, és mi az İ hatalmának és erejének nagysága.” 

 


