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ALAPTANÍTÁSOK 
Hatalom Jézusban 6. – Hatalom az ördög felett 

 
Miért engedi meg Isten, hogy ezek a dolgok megtörténjenek a világban? Vajon nem tudja Isten, 

hogy mi is történik a világban?  
Számos ilyen kérdésre fogunk a mai napon választ adni.  
Miért engedi meg Isten az ördögnek, hogy azokat a dolgokat megtegye?  
Sok keresztény kérdezi: miért nem állítja meg Isten az ördög munkáját?  
A választ Jézustól fogjuk megkapni. Jézus arra tanított, hogyha te nem teszel valamit az 

ördöggel, akkor semmi nem lesz elvégezve. Jézus ezt a munkát nem tudja megtenni helyetted, mert 
İ felmagasztaltatott a Mennyei Atya jobbjára, a hatalmat pedig átadta a gyülekezetnek - vagyis a 
hívıknek itt a földön.  

Minden, amit a Bibliából, mint tanítást veszünk, legalább két - három tanúbizonyságnak meg kell 
erısítenie. Más szóval minden természetfeletti megnyilvánulásnak, mielıtt elfogadjuk, a Biblia 
alapján bizonyítást kell nyernie.  

Az elsı pont, amit leszögezünk, hogy nincs egyetlen egy olyan Ige sem a Bibliában, amely arra 
tanítana, hogy az ördög ellen imádkozzunk.  

Olyan Ige sincs, amely arra tanítana, hogy az Úr Jézus Krisztushoz imádkozzunk, hogy tegyen 
valamit az ördöggel.  

Olyan Ige sincs, amely arra utalna, hogy a Mennyei Atyához imádkozzunk, hogy tegyen valamit 
az ördöggel. 

Nincs egyetlen egy sem a Bibliában!  
Vagyis az Úr Jézus Krisztus sem és a Mennyei Atya sem fog tenni semmit az ördöggel 

kapcsolatban. Ami az ördöggel kapcsolatban történik majd, azt mind neked kell megtenned.  
Vagy te megteszed, vagy ha nem, akkor semmi nem lesz megtéve!  
Most Igéket fogunk megnézni!  
Az egyik ezen Igék közül közvetlenül azután hangzott el, miután Jézus feltámadt a halálból. 
  
Máté 28:16-17 
„A tizenegy tanítvány pedig elméne Galileába, a hegyre, ahová Jézus rendelte ıket. És 

mikor megláták İt, leborulának elıtte; némelyek pedig kételkedének.”  
 
Jézus Itt azt mondja:  
 
Máté 28:18 
„És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom 

mennyen és földön.”  
 
Miután Jézus feltámadt a halálból, minden hatalmat a hívıknek adott itt a földön - a 

gyülekezetnek.  
 
Máté 28:19 
„Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén ıket az 

Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek nevében.” 
 
Vagyis hatalmat adott a hívınek - vagyis a gyülekezetnek.  
 
Márk 16:15-17 
„És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az Evangéliumot minden 

teremtésnek. Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül; aki pedig nem hiszen, elkárhozik. 
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Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket őznek; új 
nyelveken szólnak.” 

 
Az elsı jel, amely a hívıket követi Jézus tanítása szerint: ördögöket őznek ki.  
Gondolkodtál-e ezen?  
Nem tudnád kiőzni az ördögöket, ha nem lenne hatalmad felettük!  
Honnan nyered a hatalmat arra, hogy ezt megtedd?  
Jézus adta neked ezt a hatalmat. Ezt a hatalmat neked itt a földön adta!  
Van egy talán jobban érthetı útja, hogy hogyan mondjuk ezt az Igét el: „az én nevemben 

gyakorold a hatalmat az ördög felett” – ezt mondja itt az Úr Jézus Krisztus.  
Az apostoli levelek mind a gyülekezeteknek íródtak. Egyetlen egy helyen sem említik ezek a 

levelek azt - az apostolok nem írták a hívıknek -, hogy Istenhez imádkozzanak, hogy Isten tegyen 
majd valamit az ördöggel.  

Egyetlen egy alkalommal sem, amikor a gyülekezetekhez szólnak a levelek, azt sem írják az 
apostolok, hogy valaki mást kérjük meg arra, hogy tegyen valamit az ördöggel.  

Minden egyes alkalommal, minden egyes levélben azt olvashatjuk, hogy a hívınek saját 
magának kell tennie az ördöggel valamit!  

 
1Péter 5:8 
„Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán 

szerte jár, keresve, kit nyeljen el.” 
 
Olvassuk: „mert a ti ellenségetek, az ördög.”  
Azt írja az Ige: a te ellenséged. Mindannyiunknak van ellenségünk: az ördög és az ı serege.  
Az ellenség azt jelenti, hogy ellened van. Vagyis egy olyan ellenség, amely te ellened van. 

Vagyis az ördög és az egész csapata, serege, ellened van! A mi ellenségünk!  
„Úgy jár körbe, mint egy ordító oroszlán.” 
Nem azt mondja az Ige, hogy ı az ordító oroszlán - hanem mint ordító oroszlán.  
„Azért jár szerte, hogy megkeresse, hogy kit nyeljen el.”  
Jézus nem a bőnösökhöz szól itt. Jézus a keresztényekhez szól! Az ördög fel fogja falni ıket! 
Ki az, akit az ördög el tud nyelni? A keresztényeket, hívıket. İket akarja elnyelni az ördög.  
Neked mit kell tenned ezzel kapcsolatban? 
 
1Péter 5:9 
„Akinek álljatok ellen, er ısek lévén a hitben, tudva, hogy a világban lévı atyafiságotokon 

ugyanazok a szenvedések telnek be.” 
 
Azt mondja az Ige: „akinek álljatok ellen.”  
Nem azt mondja az Ige, hogy kérd meg Istent, hogy álljon ellen az ördögnek helyetted, vagy 

Jézust állítsd a pártodra, és İ álljon ellen az ördögnek, nem azt mondja, hogy kérd meg Jim 
Sanderst, hogy álljon ellene az ördögnek helyetted.  

Azt mondja az Ige, hogy te állj ellen az ördögnek!  
Hogyan fogod ezt megtenni?  
Hitben – mondja az Ige. „A ti hitetekben” – mondja egy másik fordítás. 
Mi az, amit itt Péter a hívıknek el akar mondani? Azt mondja, hogy álljatok ellen, kitartóan, és 

erısek legyetek a hitben! Neked kell megtenned!  
Nem tudnád megtenni azonban ezt, ha nem lenne meg hozzá a hatalmad! Gondolkodj el ezen!  
Miért kell, hogy hatalmad legyen? Azért van hatalmad, mert Jézus adta neked, a halála, keresztre 

feszítése és a feltámadása után. Jézus azt mondta, hogy: „minden hatalom nekem adatott mennyen és 
földön.”  
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Ezt a hatalmat a gyülekezetnek adta át. A gyülekezet, mint eklézsia, a kihívottakat jelenti. A 
gyülekezet tagjait, mint egyéneket jelenti.  

Nézzük meg, hogy Jakab apostol mit mondott az ördöggel kapcsolatban: 
 
Jakab 4:7 
„Vessétek hát alá magatokat az Istennek; álljatok ellene az ördögnek, és elfut tıletek.” 
 
Mi mond Jézus? Imádkozzál Istenhez? Nem!  
Mondja azt az Ige, hogy imádkozz Jézushoz az ördöggel kapcsolatban? Nem!  
Itt elmondja az Ige neked, hogy mit kell csinálnod.  
Jakab a gyülekezetnek ír, és nem a bőnösöknek! Hiszen a következı fejezetben is a 

gyülekezethez szól Jakab, amikor megkérdezi tılük, hogy: „beteg-e valaki közületek, és ha igen, 
akkor hívassa magához a gyülekezet véneit és azok imádkozzanak felette.” A gyülekezetet!  

Tehát: GYÜLEKEZETET!  
Vagyis Jakab apostol is azt mondja neked, hogy neked kell tenned valamit az ördöggel 

kapcsolatban!  
Nekem is elmondja, hogy valami tennem kell az ördöggel! 
Megfigyeled-e, hogy van valami, amit Jakab nem tett? Nem mondja az Ige, hogy ugyanazok a 

csodák megtörténtek volna Jakab kezei által, mint ami Pál keze által. Nem mondja azt sem, hogy 
kezeket tegyük a zsebkendıkre, és nem írja azt sem, hogy: bátorítalak, hogy írj Pálnak, hogy vigyél 
egy olyan zsebkendıt… - nem tette ezt.  

Írja-e Jakab apostol, hogy a gyülekezet véneit kérd meg, hogy tegyenek valamit az ördöggel, 
hogy szabadítsanak meg téged? Nem!  

Azt mondta el a hívıknek, hogy saját maguk tegyenek az ördöggel kapcsolatban valamit!  
Az igazág az, hogy sok különbözı eljárást használunk arra, hogy az embereknek segítsünk, de 

ahhoz, hogy a mi gyülekezetünk tagjai végleges gyógyulást kapjanak, és teljes következtetést 
levonhassanak, vagyis az ajtó végleg be legyen csukva az ördög számára, és a betegség számára, 
végleges megszabadulás jöjjön létre - addig nem fogják megszerezni ezt a végleges gyógyulást, amíg 
nem tanulják meg, hogy maguknak kell valamit tenniük saját maguk számára!  

Érted-e ezt?  
Nincs addig végleges megszabadulás, amíg nem tanulod meg, hogy ezt magadnak kell elvégezni 

- és neked megvan ehhez a hatalmad!  
Jakab azt mondta neked, hogy állj ellen az ördögnek, és akkor az ördög el fog futni tıled!  
Mondhatja valaki erre, hogy: én ellenálltam az ördögnek, és az ördög nem futott el tılem!  
Egyetlen a válasz erre: ha megtérsz, Isten megbocsátja a bőnödet a hazugságért. Mert ha te 

valóban ellenálltál az ördögnek, és az ördög nem futott volna el tıled, akkor a Biblia hazug! Ha a 
Biblia hazugság, akkor Isten hazug - hiszen a Biblia Isten Igéje!  

Ha a te szavaid hazugságot szólnak, akkor te magad is hazug vagy! A Biblia pedig azt mondja, 
hogy legyen inkább Isten igaz, és minden ember hazug.  

Úgyhogy a mi hívıink ezt nem mondják, hiszen ez azzal egyenértékő, mint azt mondani, hogy 
Isten maga hazug.  

Vagyis azt ki ne mondd, hogy: én ellenálltam ugyan az ördögnek, de az ördög nem futott el 
tılem – mert így hazuggá tennéd Istent - és akkor meg kell vallanod ezt a bőnödet, hogy: hazudtam. 
Hiszen a Biblia azt tanítja, ha te ellenállsz az ördögnek, az ördög meg fog futni tıled.  

Ha nem futna meg, az azért van, mert nem álltál ellen. Ez az igazság!  
Mondaná az illetı, hogy: hiszen megpróbáltam! A Biblia nem ezt mondja, hogy: próbáld meg. 

Nem azt mondja, hogy: próbálj meg ellenállni az ördögnek, és akkor az ördög elfut tıled.  
Azt mondja a Biblia, hogy: meg kell tenned! Ellen kell állnod!  
Nagyon nagy különbség van aközött, hogy próbálod, és aközött, hogy meg is teszed.  
Emlékszem a bibliaiskolai éveimnek az elsı valóságos próbájára, amikor az ördög megpróbált. 

Akkor az ördög még nem ismerte a hitemet, és ezért megpróbált.  
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Emlékszem, az egyik esetnél, miután megkötöttem az erejét, és elparancsoltam, két hónapomba 
tellett az, hogy megálljak ebben. Két hónap múlva tört meg az az erı - és mindig megtörik!  

Ha ellenállsz, akkor minden esetben megtörtnek ezek a gonosz erık, legyen az elnyomás, vagy 
másfajta gonosz erı! Kimondod az Igét, hatalmat gyakorolsz felette, ellenállsz neki, és nem ásod ki 
azt a magot, amit elvetettél, hanem megteszed: ellenállsz!  

Meg kell értened azt, hogy hogyan! Hogyan fogsz ellenállni az ördögnek?  
Péter azt mondta, hogy a hitben legyetek erısek! Ez azt jelenti, hogy amikor úgy tőnik, hogy 

nem ment el az ördög, akkor hiszed, hogy elment. Hiszed, amit a Biblia mond! Hiszed, amit a Biblia 
ír Jézus Nevével kapcsolatban!  

Tudod, miben hisznek valóban az emberek? Hisznek inkább a körülményeiknek: igen, de nekem 
úgy tőnik, és úgy érzem – az, hogy te hogy érzed magad, az nem jelent semmit ezzel kapcsolatban.  

Ha akár úgy érzem, hogy a Biblia úgy van - vagyis hogy úgy van, úgy érzem, mint ahogy a 
Biblia mondja, vagy nem, attól a Biblia az igazság, mindegy, hogy hogyan érzem!  

Mert hogy én hogy érzem a dolgot, az nem változtatja meg az igazságot. Amit a Biblia mond, az 
az igazság! Hit kell, hogy legyen Isten szavaiban!  

Megtanultam sok-sok évvel ezelıtt, hogy amikor semmi nem tőnik jól, semmit nem érzel 
helyesen, akkor csak állj meg, nevesd ki az ördögöt, és dicsérd Istent! 

Az ördög néha megpróbál elrejteni dolgokat, vagy füstfüggönnyel vesz körbe, hogy ne láss 
tisztán. Ilyenkor mindig azt mondom az ördögnek: én már ellenállam neked, le vagy gyızve, és én 
tudom ezt, Isten is tudja ezt, és te is tudod! Ezért te már el is mentél!  

De amikor a másik úton cselekszünk, elkezdünk sírni, és elkezdünk arról beszélni, hogyan 
érezzük magunkat: megmondtam az ördögnek ugyan, hogy menjen el, de mégsem ment el, és 
borzasztóan érzem magam – akkor te vagy legyızve, meg vagy ostorozva. Belejátszottad magad az 
ördög kezeibe, átadtad magad.  

Meg kell tanulnod használni azt a hatalmat, ami a tiéd!  
Sok-sok évvel ezelıtt megtanultam, hogy miután egy helyzettel kapcsolatban imádkoztam, 

nyugodtan elmehetek aludni. Lehet, hogy napokkal, lehet hogy hetekkel késıbb, miután imádkoztam 
valamivel kapcsolatban, jönnek a kétség gondolatai, a hitetlenség gondolatai - akkor tudom, hogy 
megvan! Tudom, hogy az ellenség le van gyızve, és hogy én megkaptam, amiért imádkoztam. 
Hamarosan megnyilvánul fizikai síkon.  

Az ördög próbál ezekkel a kétkedés gondolataival engem rávenni arra, hogy valamit kimondjak a 
számmal, ami a hitetlenséget árasztja ki, és elrontaná az imádságomat. Én tudom ilyenkor, amikor 
ezek a kétkedés gondolatai jönnek, hogy már megvan. 

 
Efezus 6:10 
„Végezetre, atyámfiai, legyetek erısek az Úrban, és az ı hatalmas erejében.” 
 
„Végezetre” – mondja az Ige.  
Miután mindent megtettél, az Ige alapján cselekedtél, hitben voltál, végezetre, vagyis végül is, 

legyetek erısek az Úrban - nem saját magadban -, és az İ hatalmas erejében!  
Mi az, amit te az İ hatalmas erejérıl tudsz?  
Annyit lehet tudni az İ hatalmas erejérıl, amennyit a Biblia mond róla.  
Következı módon magyarázom el: figyelted-e már a rendırt, aki a forgalmat irányítja? Mit tesz? 

Csupán annyit, hogy felemeli a karját, és te megállsz. Figyelted-e már, hogy hogyan gyakorolja azt a 
hatalmat, amelyet kapott? Mi lenne akkor, ha a saját erejébıl próbálná megállítani az autókat? Nem 
összemérhetı az ı ereje egy autó erejével. Bizony elütné az autó. Vagyis a rendır nem a saját 
erejébıl próbálja megállítani az autót. Nem a saját erejébıl, mert nagyon hamar az autó alá kerülne.  

Abból az erıbıl és hatalomból szolgál a rendır, amelyet a kormány és az állam neki adott. 
Mindezzel a hatalommal, amellyel ı rendelkezik, egyszerően felemeli a karját, vagy azt a jelzıt, 
amely a kezében van - és tudod, mit? Ha fölemeli, és megállok.  

Az ördög ugyanígy van ezzel: ı is felismeri a hatalmat.  
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Az Apostolok Cselekedeteiben olvashatod Skéva hét fiát. Azt írja az Ige, hogy megpróbálták a 
démonokat kiőzni, de nem volt semmiféle joguk, és jogkörük arra, hogy hatalmat gyakoroljanak az 
ördögök felett, mert nem volt üdvösségük. 

 
Apostolok Cselekedetei 19:13-15 
„Elkezdték pedig némelyek a lézengı zsidó ördögőzık közül az Úr Jézus nevét hívni 

azokra, akikben gonosz szellemek voltak, mondván: Kényszerítünk titeket a Jézusra, akit Pál 
prédikál. Valának pedig némelyek Skévának, egy zsidó fıpapnak fiai heten, akik ezt mővelik 
vala. Felelvén pedig a gonosz szellem, monda: A Jézust ismerem, Pálról is tudok; de ti kik 
vagytok?” 

 
A gonosz szellem az emberben ezt felelte: „Jézust is ismerem, Pálról is tudok, de ti kicsodák 

vagytok?”  
Látod-e ebbıl az Igébıl, hogy a gonosz szellemek pontosan tudják, amikor egy keresztény 

szellem van jelen, és tudják azt a hatalmat, amit ı képvisel? 
Ennek a hét embernek nem volt joga arra, hogy hatalmat gyakoroljon az ördögök felett, mert 

nem voltak még újjászületve sem.  
Mi lenne akkor, ha valamelyik pásztorunk kimenne a forgalomba, és elkezdene hadonászni, 

próbálná a forgalmat irányítani és megállítani? Azt gondolnák, hogy: az az ember odakint 
megbolondult - mert ı nem kapott hatalmat erre sem a várostól, sem a kormánytól, sem az országtól.  

De minket, mint hívıket, mindannyiunkat, Jézus Krisztus maga ruházott fel ezzel a hatalommal.  
Ez az, ami valójában lefokozza az ördögöt!  
Mert ı volt a Mindenható Szent Isten legcsodálatosabb teremtménye - és az ördög fel volt 

fuvalkodva ebben a kevélységében. De ı nem Isten Fiaként volt teremtve, nem Isten gyermekeként - 
tehát ı nem örököse Krisztusnak.  

Ez az, ami az ördögöt leginkább bosszantja, hogy Isten minden egyes gyermekének van hatalma 
az ördög felett.   

Ez a legrosszabb része ezeknek a megszabadító szolgálatoknak, amelybıl az jön elı, hogy annak 
a bizonyos illetınek van hatalma az ördög felett.  

Nem így igaz! Minden hívınek van hatalma az ördög felett. Minden egyes hívıje a testnek 
rendelkezik ezzel a hatalommal az ördög felett - mert Jézus Krisztus gyıztesen támadt fel a halálból.  

Jézus azt mondta, hogy: minden hatalom. Ha minden hatalom Jézusnak adatott, akkor nincs több. 
Minden hatalom mennyen és földön. Minket felhatalmazott itt a földön! Fölemeled a kezdet, és azt 
mondod, hogy: Állj ördög! Ördög nem jössz közelebb! – és az ördög meg fog állni, Jézus Nevében! 
Dicsıség Istennek! 

Vagyis te fel vagy ruházva ezzel a hatalommal, tiéd ez a Név. Megvan ez a jogod, mint Isten 
gyermekének.  

Mondaná valaki, hogy: a mi gyülekezetünkben csak a gyülekezet véneinek van joga arra, hogy az 
emberekre tegye a kezét, és imádkozzon.  

Ez bizony nem jó így! A másik hamis tanítása ez az ördögnek! Tudod-e, ki áll e mögött a tanítás 
mögött?  

Isten úgy állította fel ezt a rendszert, hogy az ördög felett minden egyes hívıjének van hatalma 
arra, hogy használja az ördög felett ezt a hatalmat.  

Most már láttuk, hogy mit mondott Péter és Jakab az ördöggel kapcsolatban, nézzük meg, mit 
mond Pál! 

 
Efezus 4:27 
„Az ördögnek pedig ne adjatok helyet.” 
 
Ne adjatok az ördögnek helyet!  
Másképp is mondhatnánk: magadban semmiféle helyet ne adj az ördögnek! 
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Figyelj rám! Nem tudnád ezt megtenni, nem tudnád magadtól távol tartani az ördögöt, ha nem 
lenne hatalmad fölötte. Így van. Nem? Mert hatalmad van.  

És mikor kaptad ezt a hatalmat? Miért kaptad? Mert olyan nagyon szép vagy, vagy azért, mert a 
legnagyobb gyülekezethez tartozol? Vagy a te gyülekezetednek van a legcsodálatosabb gyülekezeti 
épülete? Vagy azért, mert te megkeresztelkedtél abban a gyülekezetben?  

Nem! Azért, mert Jézus felhatalmazott.  
Ne adj semmilyen helyet az ördögnek magadban! Ez azt jelenti, hogy te távol tudod tartani ıt 

magadtól!  
Vagy azt is meg tudod tenni, hogy föladod, és adsz helyet magadban az ördögnek.  
Emlékszem egy házaspárra, akik Ausztráliában vidéki földet árusítottak, és az Ige alapján 

megegyeztek egy bizonyos árban. Végül is beadták a derekukat, és fél áron eladták. Rá egy hétre jött 
két vásárló is, hogy megvegye a földet.  

Ez azt hozta számukra, hogy nagy megpróbáltatásokba keveredtek. Hamarosan egy daganat tőnt 
fel az asszony mellében. De megtanulta a leckét! Imádkoztak, az Ige alapján cselekedtek, és utána 
megálltak és ellenálltak az ördögnek. Pontosan addig, amíg a mőtıasztalra nem került a hölgy, 
egyetlen egy szót ki nem mondott a száján. Az orvos, amikor tapasztalta, hogy ott van a daganat, és a 
kést vette elı, a szikéhez nyúlt, és amikor visszafordult, a daganat eltőnt.  

Az utolsó pillanatig meg volt próbálva, mert az elızı alkalommal - a földeladásnál -, 
megnyitották az ajtót az ördögnek. Meg kell állni a földet, a talajt.  

Kinek kell valamit is tenni az ellenséggel kapcsolatban? Istennek? Nem, mert Isten már tett 
valamit ezzel kapcsolatban: Jézus legyızte az ördögöt!  

Kérdés az: kinek kell tehát tenni valamit az ördöggel?  
Neked! Vagy, ha te nem teszed, akkor semmi nem lesz elvégezve.  
Számomra ez egy egyszerő dolog! Jézus szólt az ördögnek. Nem azt mondta Jézus, hogy: én 

vagyok Isten Fia, te ostoba ördög. Te tudatlan senki, miért akarsz engem megpróbálni?  
Pontosan ez volt a terv. Azt mondta az ördög: ha te valóban Isten fia vagy.  
Jézus azt válaszolta, hogy: „meg van írva.”  
Az ördög valóban megpróbálta, mert azt mondta: ha Isten Fia vagy, tedd ezt meg, tedd azt.  
Jézus mind a három alkalommal csak annyit válaszolt: „meg van írva.”  
Az egyik kísértésnél maga az ördög is Igét idézett. Azt mondta: „hiszen meg van írva.”  
Vagyis Jézus az Igével dorgálta az ördögöt. Az ördög is idézte az Igét, de félreértelmezetten, 

kicsavartan hozta elı az Igét.  
Tudod-e, hogy az ördög meg fogja tenni neked is, hogy tévesen értelmez, tévesen idéz Igéket a 

számodra? Még azt is meg fogja kérdıjelezni, hogy Isten gyermeke vagy-e - pontosan úgy, ahogy 
Jézusnál tette.  

Azt hiszem, nagyon egyszerő dolog ellenállni az ördögnek. Jézus a mi példánk. Jézus azt 
mondta: „meg van írva.” 

 
Máté 4:3-4, 6 
„És hozzámenvén a kísértı, monda néki: Ha Isten fia vagy, parancsold meg, hogy e kövek 

változzanak kenyerekké. İ pedig felelvén, monda: Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az 
ember, hanem minden Igével, amely Istennek szájából származik….  

És monda néki: Ha Isten fia vagy, vesd alá magadat; mert meg van írva: Az ı angyalainak 
parancsol felıled, és kézen hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kıbe.” 

 
Az ördög hozzád is be fog kopogtatni, mondván, hogy: meg van írva, Isten ezt a betegséget arra 

használja, hogy téged tökéletesebbé tegyen.  
Ez is az ördög hazugsága! Nincs sehol a Bibliában, hogy Isten a betegségekkel akarná 

tökéletesebbé tenni a szentjeit!  
Az is meg van írva - mondja majd az ördög -, hogy nem teheted a kezedet az emberekre.  
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Azzal is elı fog jönni az ördög, hogy azt mondja: meg van írva, nincs semmi hatalmad, neked 
szenvedned kell.  

Igen, az ördög fog Igéket idézni!  
Látjátok mit tett Jézus egyszerően?  
 
Máté 4:7 
„Monda néki Jézus: Viszont meg van írva: Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet.” 
 
Máté 4:10 
„Ekkor monda néki Jézus: Eredj el Sátán, mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet 

imádd, és csak néki szolgálj.” 
 
Jézus tehát ellenállt az ördögnek az Igével és hittel.  
Nem azért, mert Isten Fia volt – és mi is Isten gyermekei vagyunk -, hanem egy mintát, egy 

példát mutatott a számunkra, hogyan álljunk ellen az ördögnek.  
 
Máté 4:11 
„Ekkor elhagyá ıt az ördög. És ímé, angyalok jövének hozzá és szolgálnak vala néki.” 
 
Mit is mond az Ige? „Álljatok ellen az ördögnek, és megfut tıletek!” 
Most valami nagyon fontosat fogunk megvizsgálni. 
 
Efezus 2:1 
„Titeket is megelevenített, akik holtak valátok a ti vétkeitek és bőneitek miatt.” 

 
Isten megelevenített, vagyis szellemileg élıvé tett minket még akkor, amikor szellemileg 

halottak voltunk. A bőnösöket. Isten tette ezt! Most szellemi örök életet kapunk a szívünkbe.  
 
Efezus 2:2 
„Melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegıbeli hatalmasság fejedelme 

szerint, ama szellem szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik;”  
 

Azokról a szellemekrıl szól itt az Ige, amelyek fölött hatalmunk van.  
Nézzük meg, mit tett értünk akkor az Úr, amikor mi még bőnösök voltunk! 
 
Efezus 2:3-5 
„Akik között forgolódtunk egykor mi is mindnyájan a  mi testünk kívánságaiban, 

cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratját, és természet szerint haragnak fiai valánk, 
mint a többiek is: De az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az İ nagy szerelmébıl, mellyel 
minket szeretett, minket, kik meg voltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a 
Krisztussal, kegyelembıl tartattatok meg!” 

 
Nézzük meg Isten irgalmát! Amikor mi még mindig holtak voltunk a bőneinkben, még mindig 

bőnösök voltunk, kegyelembıl tartattunk meg!  
A kereszten Jézus Krisztus felkiáltott. „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?”  
A mi helyünkre ment, minket helyettesített ott! Velünk vált eggyé, hogy mi aztán eggyé 

lehessünk İvele. 
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Efezus 2:5-6 
Minket, kik meg voltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, 

kegyelembıl tartattatok meg! És vele együtt feltámasztott és vele együtt ültetett a mennyekben, 
Krisztus Jézusban.” 

 
Ha ezt egyszer megértenénk, hogy mi Krisztussal együtt támadtunk fel, és együtt ültetünk vele!  
 
Filippi 2:9-10 
„Annakokáért az Isten is felmagasztalá İt, és ajándékoza néki oly nevet, amely minden név 

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

 
Ez a Név hozzánk tartozik!  
Nem kell, hogy szegénynek érezd magad többé! Ez a Név a miénk!  
Ez a Név fogja megtörni az ördög erejét az anyagi helyzeted felett, mert az ördög az, aki 

visszatartja a te anyagi javaidat - és mindaddig fogja ezt tenni, amíg te föl nem kelsz, és nem teszel 
valamit ezzel kapcsolatban, mert neked megadta a hatalmat!  

Ördög, vedd le a kezed az anyagi javaimról!  
Addig nem lesz elvégezve, amíg te nem teszed meg!  
A Név hozzám tartozik!  
Tanuld meg az İ erejét mőködésbe hozni, és emeld föl a kezed, és mondd azt: ördög, be kell 

fejezned a manıvereidet velem szemben! Ördög, nem jöhetsz közelebb! Megszőnsz a 
cselekedeteidben ellenem!  

A kérdés nem az, hogy: miért történt ez velem?  
A kérdés az: miért engedted meg? 
Az emberek mégis azt kérdezik: miért nem tett valamit Isten ezzel kapcsolatban? Nem érti, hogy 

mit tesz az ördög velem?  
Nagyon sok ilyen kérdést tesznek fel a keresztények.  
Ha te nem tanulod meg, hogy mit kell tenned, akkor baj van, mert Jézus nem tudja megtenni 

helyetted. Ezért neked meg kell tanulnod! 
 Ezek az Igék valamennyien a hívıt tanítják arra, hogy tegyen valamit, álljon ellen az ördögnek, 

hogy a dolog el legyen végezve!  
Ha ezek a hazug tünetek jönnek, akkor ellen kell állnod az ördögnek!  
Egyszer Kenneth Hagin tanította, hogy volt, hogy hat hétig nem tudott aludni. Igazi súlyos 

tünetek támadták meg, és egy álmot kapott az Úrtól: ı, és egy másik prédikátor együtt mentek egy 
stadionban, és egy nagyon félelmetes oroszlán jött velük szembe. A barátja elkezdett futni, de ı úgy 
gondolta, hogy nem lehet elfutni, mert úgyis megfogná - úgyhogy álmában Hagin megfordult, és 
szembesült az oroszlánnal. Ez a hatalmas, félelmetes oroszlán megállt, körülszaglászta, és aztán 
elment.  

Haginnek egy csatája volt az ördöggel - egy hitcsatája. A probléma ott volt, hogy ı elkezdett 
szaladni az ellenség elıl. Ebben az álmában megmutatta neki az Úr, hogy mit tett tévesen.  

Sok éjszakája álmatlan volt ezt megelızıen, de utána megfordult, ellenállt, és minden hazug 
tünet elhagyta a testét. Megkapta!  

Igen, amikor az ördög üvöltözve jön feléd, ordít, és támadni akar, csak álld meg a helyedet! 
Lehet, hogy borzasztó rossznak tőnik majd a helyzet, a körülményeid is rossznak tőnnek, hazug 
tünetek lesznek a testedben, de csak nyugodtan állj meg! Állj meg, nem fog érinteni téged!  

Sokszor rossznak tőnik, rosszul érzed magad - de csak állj meg! Nem fog érinteni téged! 
A 91. Zsoltár nagyon fontos ebben a mai idıszakban! Olvassuk el! 
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Zsoltárt 91:1-8 
„Aki a Felségesnek rejtekében lakozik, a Mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt 

mondom az Úrnak: Én oltalmam, váram, Istenem, İbenne bízom! Mert İ szabadít meg téged 
a madarásznak tırébıl, a veszedelmes dögvésztıl. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt 
lészen oltalmad; pajzs és páncél az İ hősége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstıl, a repülı 
nyíltól nappal; A dögvésztıl, amely a homályban jár; a döghaláltól, amely délben pusztít. 
Elesnek mellıled ezren, és jobb kezed felıl tízezren; és hozzád nem is közelít. Bizony 
szemeiddel nézed és meglátod a gonoszoknak megbüntetését!”  

 
Nem jön hozzád közel! Ez kell, hogy legyen a megvallásod! 
 
Zsoltárt 91:8-9 
„Bizony szemeiddel nézed és meglátod a gonoszoknak megbüntetését! Mert azt mondtad 

te: Az Úr az én oltalmam; a Felségest választottad a te hajlékoddá.” 
 
İ énbennem, én pedig İbenne.  
 
Zsoltárt 91:13 
„Oroszlánon és áspiskígyón jársz, megtaposod az oroszlánkölyköt és a sárkányt.” 
 
Megtaposni annyit jelent, mint fölötte járni. Az ördögrıl, a démonokról, és a gonosz 

szellemekrıl van szó. Nem errıl szól itt az Ige?  
Kinek kell tehát félnie? Én nem félek többé, mert megtaláltam az Igében, ki vagyok! Az ördög 

fél éntılem. 
 
Lukács 10:19 
„Ímé, adok néktek hatalmat, hogy a kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenségnek 

minden erején; és semmi nem árthat néktek.” 
 
Itt Jézus ahhoz a hetven tanítványához szól, akiket kiküldött szolgálatra.  
A kérdés, amit itt szeretnénk, ha tisztán látnátok, Jézus azt mondja, hogy: én adok nektek 

hatalmat!  
Ha mi, akik véren megvásároltak vagyunk, véren megmosottak vagyunk, Jézus vére által, 

szellemtıl születettek vagyunk, van-e ma kevesebb hatalmunk, mint akkor azoknak? Ha nekünk 
kevesebb hatalmunk lenne, mint azoknak, akkor jobb lett volna Jézusnak, ha meg sem hal!  

Szóval Jézus nekünk adta a hatalmat! 
Mi fölött adott nekünk Jézus hatalmat? Nem a kígyók fölött, hanem a démonok és gonosz 

szellemek felett, és az ellenég minden ereje felett, és semmi, semmi, semmi nem árthat nekünk!  
Sok keresztény mondja: nem lehet azt elıre megmondani, mi fog történni!   
Azt mondja itt az Ige, hogy az ellenség minden ereje felett van hatalmunk!  
Sok prédikátor van, aki csak az ördögrıl beszél, mi az, amit az ördög végez. M a helyzet? Ki 

törıdik ezzel, hiszen nekem hatalmam van felette! Az ördögnek nincs hatalma felettem! Vagyis az 
összes hatalom bennem van!  

Ezt be kell helyezni a szellemünkbe!  
Ha ezt meg tudod tenni, akkor utána fogsz gyızelmet kiáltozni. Akkor fogsz tudni tenni valamit 

az ellenséggel szemben.  
Mennyi hatalma van a gyülekezetnek az ellenféllel szemben? Minden hatalom az övé! 
Sokan gondolják, hogy az ördög fogja megkaparintani magának az egész világot. Szegény 

gyülekezet! A gyülekezetnek már föld alá kell vonulnia, hogy az ördög elıl elmenekülhessen. Pénzt 
kell győjtenünk, és élelmet kell győjtenünk a megpróbáltatásokra – mondják sokan. Az ördög, az 
ördög, az ördög. Az ördög fog mindent a kezébe venni.  
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Nagyon szomorú. Nem? Hogy milyen hiányos bibliai megértésük van. 
Nagyon szomorú, hogy az emberek így gondolkodnak, és prédikátorok így prédikálnak!  
Arról beszélnek, hogy hány homoszexuális van a világon, hány bőntény történt, hány értelmét 

vesztett ember van a kórházban, statisztikával táplálják az embereket. 
Olyasmi ez nekem, mintha a kutyák ugatnának. Inkább azt hallgatnám, mint hogy 

prédikátoroktól azt halljam, hogy az ördög fog az uralma alá venni minket.  
Nem, nem! Engem nem tud az ördög bekebelezni, mert a nagyobb lakik bennem! Én fogom ıt 

bekebelezni! A Szent Szellem az, aki engem felerısít arra, hogy ezt meg tudjam tenni.  
Az ördög nem tud mást tenni, mert Jézus már kiüresítette ıt minden hatalmától! Jézus gyıztesen 

támadt fel minden ellensége felett!  
Ezért írja azt János apostol: „nagyobb az, aki bennünk van, mint az, aki a világban van!”  
Azért írta ezt János apostol, hogy a keresztények siránkozzanak, hogy: ó, az ördög nagyobb, és 

az ördög fog gyızelemre jutni, és az ördög engem kiüresít, és megfoszt mindentıl?  
Nem! Nem ezért írta János apostol! 
 
1János 4:1 
„Szeretteim, ne higgyetek minden szellemnek, hanem vizsgáljátok meg a szellemeket, ha 

Istentıl vannak-é; mert sok hamis próféta jött ki a világba.” 
 
Azt mondja az Ige, hogy: „ne higgyetek minden szellemnek!”  
Ez a baj sok emberrel! Mindenféle szellemnek hisznek! Gyülekezeten kívül, és gyülekezeten 

belül.  
Ha akkor voltak hamis próféták, akkor ma is vannak hamis próféták. 
 
1János 4:2-4 
„Err ıl ismerjétek meg az Isten Szellemét: minden szellem, amely Jézust testben megjelent 

Krisztusnak vallja, az Istentıl van; És valamely szellem nem vallja Jézust testben megjelent 
Krisztusnak, nincs az Istentıl: és az az antikrisztus szelleme, amelyrıl hallottátok, hogy eljön; 
és most e világban van már. Ti az Istentıl vagytok fiacskáim, és legyıztétek azokat; mert 
nagyobb İ, aki bennetek van, mint az, aki e világban van.” 

 
Vagyis: „legyıztétek azokat” – mondja az Ige!  
Nem azt írja az Ige, hogy le fogjátok gyızni, hanem legyıztétek azokat. Legyıztétek azokat a 

szellemeket!  
Azokat a szellemeket legyıztük! 
Hogyan tesszük ezt meg? Nézzük meg!  
 
1János 4:4 
„Ti az Istentıl vagytok fiacskáim, és legyıztétek azokat; mert nagyobb İ, aki bennetek 

van, mint az, aki e világban van.” 
 
Vannak kulcsok a zsebemben. És ha úgy prédikálok, hogy leugrok a színpadról - a kulcsok még 

akkor is a zsebemben vannak. És ha a kabátomat fölveszem, a kabát velem együtt jön.  
A nagyobb van bennem! Nagyobb, mint mindenki más! Nagyobb, mint az ördög, mint a 

démonok, mint a gonosz szellemek - és velem együtt jön! És ha İ, aki bennem van a nagyobb, akkor 
az engem is nagyobbá tesz. Ez az oka, hogy azt mondja az Ige, hogy legyıztétek azokat.  

Vagyis legyıztük a démonokat. Nem ık gyıztek le minket, mi gyıztük le ıket!  
És ha téged legyıztek, az azért van, mert a tudás hiánya áll nálad fenn, vagy nem tettük azt meg, 

amit a Biblia mondott, nem álltunk ellen neki. Nem álltunk meg a helyünket vele szemben. Helyet 
adtunk neki magunkban, ahelyett, hogy az Igének adtunk volna helyet magunkban. Az ördögnek 
adtunk helyette helyet.  
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Arra hallgattunk, amit az ördög mondott, vagy arra hallgattál, amit hitetlen tanítók mondanak, 
vagy amit a hitetlen pásztorok, vagy prédikátorok mondtak. És az ördög még akkor megszerzett 
magának, mielıtt még hazamentél.  

De ı nem fog megfogni téged!  
Ki fél? Nem magammal akarok dicsekedni, hanem a Bibliával, Isten Igéjével akarok dicsekedni! 

Azzal akarok dicsekedni, hogy van bizalmam abban a nagyobban, aki bennem van! Azzal 
dicsekszem, amit Jézus Krisztus tett értem!  

Jézus az én hitem kezdıje, szerzıje és bevégzıje! Jézus tett engem gyıztessé, nem én!   
Te is gyıztes vagy, neked is ott a Szent Szellem!  
Ha a bukásra gondolsz, legyızöttségre gondolsz - le is leszel gyızve.  
Ha a nagyobb van benned, akkor valóságossá kell tenned, és végig kell gondolnod, hogy mi az, 

amiért Jézus fizetett.  
Jézus a Gyógyító, Jézus bennem van - és ennek a vonalán kell egy megvallást tenned.  
Meg kell térned a hibás útjaidról, és meg kell változnod! 
Ebben a pillanatban, most, teljességgel elvárom, hogy felépüljek, szellemben fogok járni! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


