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ALAPTANÍTÁSOK 
Jézus Neve 2. – Jézus Nevében lévı hatalom 

 
Jézus Nevérıl hallotok tehát tanítást a mai napon, a tanítássorozat 2. része következik. 
Három Igével kezdjük a mai tanítást: 
 
Zsidó 1:1-6 
„Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen szólott hajdan az atyáknak a próféták 

által, ez utolsó idıkben szólott nékünk Fia által, Akit tett mindennek örökösévé, aki által a 
világot is teremtette, aki az İ dicsıségének visszatükrözıdése, és az İ valóságának képmása, 
aki hatalma szavával tartja fenn a mindenséget, aki minket bőneinktıl megtisztítván, üle a 
Felségesnek jobbjára a Magasságban, annyival kiválóbb lévén az angyaloknál, amennyivel 
különb nevet örökölt azoknál. Mert kinek mondotta valaha az angyalok közül: Én Fiam vagy 
Te, én ma szültelek téged? És ismét: Én leszek néki Atyja és İ lesz nékem Fiam? Viszont 
mikor behozza az İ elsıszülöttét a világba, így szól: És imádják İt az Istennek minden 
angyalai.” 

 
Filippi 2:9-11 
„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. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsıségére.” 

 
Efezus 1:17-21 
„Hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsıségnek Atyja adjon néktek 

bölcsességnek és kijelentésnek Szellemét az İ megismerésében; És világosítsa meg értelmetek 
szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az İ elhívásának a reménysége, mi az İ öröksége 
dicsıségének a gazdagsága a szentek között, És mi az İ hatalmának felséges nagysága 
irántunk, akik hiszünk, az İ hatalma erejének ama munkája szerint, amelyet megmutatott a 
Krisztusban, mikor feltámasztotta İt a halálból, és ültette İt a maga jobbjára a mennyekben. 
Magasan minden fejedelemség és hatalmasság és erı és uraság és minden név fölé, mely 
neveztetik nemcsak e világon, hanem a következendıben is.” 

 
Vannak emberek, akik például olyan családba születnek, amely családnak már híres neve van. 

Például a királyok ilyenek.  
Vannak olyanok, akik a nevüket úgymond felfejlesztik, azáltal, hogy elérnek, felfedeznek nagy 

dolgokat, és ezáltal nagy, híres névre tesznek szert.  
Vannak olyanok, akik viszont kapnak híres nevet.  
Jézus Neve hatalmas, három okból.  
Elsı ok az, hogy egy hatalmas nevet örökölt.  
Másodsorban az İ Neve hatalmas, mivel teljesített, elért, legyızött, dicsıséget aratott.  
Harmadsorban az İ neve dicsıséges és csodálatos, mivel adatott neki az a név.  
Olvastuk tehát, hogy az angyaloknál különb nevet örökölt. Mint Fiú, örököse mindennek.  
A Mennyei Atyának, az Istennek a kinyilatkoztatása, visszatükrözıdése. Az Atya képmása.  
Jézus tehát Isten, aki hozzánk szól.  
A Zsidó 1:1-2 –ben szólt így az Ige, hogy az utolsó idıkben Jézus Krisztus által szól hozzánk 

Isten: 
 

Zsidó 1:1-2 
„Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen szólott hajdan az atyáknak a próféták 

által, ez utolsó idıkben szólott nékünk Fia által, Akit tett mindennek örökösévé, aki által a 
világot is teremtette.” 
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Filppi 2:9 
„Annakokáért az Isten is felmagasztalá İt, és ajándékoza néki oly nevet, amely minden név 

fölött való;” 
 
Isten tehát az utolsó idıkben az İ Fia által szólt hozzánk, és a Fiának adott egy csodálatos 

Nevet.  
Ha csak ez az egy igazság le tudna ülepedni a szívünkben, a szellemünkben - mert ez egy olyan 

hatalmas igazság, hogy szinte lehetetlen megemészteni a fejünkben, a fejünk számára nem 
megemészthetı.  

Ha viszont az Igének ezen a részén eleget idızünk, és tápláljuk a szívünket ezekkel az Igékkel, 
akkor eljutunk oda, hogy újra lesznek óriások a földön.  

Tudjátok, az Ószövetség idején a zsidóknak kellett szembesülniük az óriásokkal - én most az 
itteni idıkben beszélek szellemi óriásokról, szellemi tekintetben.  

 
Filippi 2:10 
„Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké.” 
 
Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy mindenkinek alá kell vetnie magát, engedelmeskednie kell 

Jézus Nevére!  
Tiszteletben kell tartanod ezt a Nevet, mert ez a Név mindenek fölött való!  
Meg kell, hogy értsük ezt a szellemünkben, a szívünkben! Nem a fejünkben kell ezt megérteni!  
Természetesen minden tanításnak a fejünkön keresztül kell mennie ahhoz, hogy a szívünkbe 

eljusson.  
Jézus azt mondja, hogy: menjetek el a széles világra, és hirdessétek az Evangéliumot minden 

teremtésnek! Jézus azt mondja: aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül. Aki pedig nem hisz, 
elkárhozik.  

 
Márk 16:15-16 
„És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az Evangéliumot minden 

teremtésnek. Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül; aki pedig nem hiszen, elkárhozik.” 
 
Tehát a szívünkben kell hinni, mert a szívvel hiszünk az igazságra.  
Isten Igéjének tehát le kell jutnia a szívünkbe. Az elménk, az eszünk, az agyunk csak az ajtó a 

szívünk számára, azon keresztül tud lejutni az Ige a szívünkbe. Ha egyszer ez az igazság lekerül a 
szívünkbe, a szellemünkbe, akkor szellemi óriásokká válunk - és akkor hatalmas dolgokat tudsz 
cselekedni Jézus Krisztus számára!  

Ahhoz, hogy ez megtörténjen veled, szükséges, hogy ezen a vonalon tápláld a szívedet, a 
szellemedet, és akkor elıbb-utóbb eljutsz arra a helyre, amikor szellemi óriássá válsz.  

Mert a Biblia azt mondja, hogy Jézus Nevére minden térdnek meg kell hajolnia! 
Teremtményeknek a mennyben, teremtményeknek a földön és teremtményeknek a föld alatt 
engedelmeskedniük kell Jézus Nevére!  

Ez tehát azt jelenti, hogy a mennyország, a föld és a pokol el kell, hogy ismerje, amit Jézus 
Krisztus tett.  

Minden hatalom és minden erı, és minden teljesítés ebben a Névben foglaltatik. A mi ajkainkon 
hittel kimondva ez a csodálatos Név, Jézus Neve ugyanazt a munkát el fogja tudni végezni. Pontosan 
úgy fog mőködni Jézus Neve, mint a korai gyülekezeti idıben.  

Amit szeretnék mondani, hogy nem fog mőködni, ha csak a fejünkbıl használjuk ezt a Nevet, 
vagy csak azért, mert megpróbálgatod. Tanulmányozni kell ezt a csodálatos Nevet, és szellemi 
megértést kell kapnod róla, és akkor mőködik. Mert meg kell érteni a szívedben, hogy Jézus Krisztus 
Nevében hatalmad van mind a három világ fölött! 
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Ez tehát jelenti a szellemi világ összes démonait, az összes szellemeit - minden fölött hatalmad 
van! És ezt a hatalmat, amit te Jézus Nevében gyakorolsz, Isten a mennyben elismeri. Jézus azt 
mondja: bármit kértek az Atyától az én nevemben, meglesz az néktek - tehát ezzel a megértéssel, amit 
a szívetekben kaptok!  

Az utóbbi idıben sok tanulmányt folytattam ezen a területen, és kaptam egy újabb betekintést, 
egy újabb megvilágosodást, és miután ezt megkaptam, meg kell nektek, hogy mondjam, hogy 
igazából egy hatalmas mértékben az ördög után tudtam fordulni.  

Tudjátok, az ördög egyik trükkje, hogy betegségtüneteket tesz a testetekre, ami által meg akar 
nyerni benneteket a betegségnek. Ha tudjátok ezt az igazságot, akkor ez számára lehetetlenség - de 
addig nem mőködik a számotokra, amíg nem kapjátok meg a szívetekben a megértést Jézus Nevérıl.  

Szeretném nektek elmondani: abban a pillanatban, ha úgy érzed a testeden, hogy az ördög 
tüneteket, betegségjeleket, fájdalom apró jeleit teszi a testedre, abban a pillanatban ellen kell állnod 
Jézus Nevében! El kell mondanod az ördögnek keményen, szilárdan szembe kell vele szállni, el kell 
mondanod, hogy: nem, én nem fogadom el ezeket a tüneteket, elparancsollak Jézus Krisztus 
Nevében! El kell menned Jézus Nevében!  

Ezt csinálom én is, és ezért teljes egészségben élek, és maradok. Ti is ugyanezt meg tudjátok 
tenni, és ugyanígy tudtok élni egészségben, ha megértét kaptok errıl a szívetekben, hogy milyen 
hatalom van Jézus Nevében. De sajnos nem tudjátok a hitet megkapni anélkül, hogy ezt 
tanulmányoznátok.  

Ezért mondta az Úr - ez volt az oka, hogy szólt hozzám az Úr -, hogy ezen a területen, ezen a 
vonalon tanításokat kell tartani.  

Lehet, hogy jelenleg, amíg itt ülsz, és hallgatod a tanítást, nem fogod errıl a legmélyebb 
megértést megkapni. De ha folyamatosan rajta maradsz, és hallgatod, és hallgatod, és 
tanulmányozod és tanulmányozod, elıbb vagy utóbb - ha nem hajítod el, mondván, hogy: á, hát ez 
az én számomra úgyse fog mőködni, hagyjuk ezt az egészet! - elıbb vagy utóbb a te szívedbe is le fog 
ülepedni ez az igazság, és mőködni fog a számodra.  

Mert Jézus Nevére minden lény, minden teremtmény engedelmeskedik a mennyben, a földön és 
a föld alatt, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus az Úr, a Mennyei Atya dicsıségére.  

A Zsidó levélben olvashatjuk hogy örökölte ezt a nevet. Nagyobb, hatalmasabb nevet, mint amit 
az angyalok. Olvashatjuk azt is, hogy olyan nevet kapott, amely minden név fölött való.  

Ez tehát arra mutat, hogy volt egy ilyen név a mennyben, ami ismert volt a mennyben. Ez a név a 
mennyben volt, és arra várt, hogy valaki számára átadasson, aki ezt a nevet kiérdemli. Jézus az örök 
Fiú, az engedelmes Fiú megkapta ezt a Nevet - és erre a Névre minden teremtménynek térdet kell 
hajtania mind a három világban, és minden nyelvnek vallania kell.  

Tehát Jézus Úr mind a három világban a Mennyei Atya dicsıségére!  
Jézus Krisztus volt az, aki átadta nekünk a jogot, meghatalmazott minket, hogy mi használjuk ezt 

a nevet, használhatjuk ezt a nevet.  
Nem gondolom igazán, hogy ez az alapvetı igazság igazán a szívünk mélyén élne. Úgy 

gondolom, hogy a gyülekezeti egész - értve az egész világ hívıit –, nem igazán tudnak errıl. Az 
egész világ hívıit értem most ez alatt!  

Természetesen sokszor használják Jézus Krisztus Nevét, mint ahogy nagyon sok más nevet is 
említgetünk, de nem fedezik fel a jelentıségét. Nem ismerik a hatalmat ebben a névben! De Jézus 
odaadta a jogot a számunkra, hogy mi használhatjuk ezt a nevet!  

Az efezusi levélben találunk egy csodálatos imádságot, amelyet Pál mondott - egy nagyon 
szokatlan imádság.  

Szeretném most összegezni, nem fogjuk egy az egyben felolvasni - tehát egy kicsit hozzánk 
közelebb álló nyelven szeretném összegezni.  

Pál tehát az efezusi gyülekezetért imádkozik, de igazából ez az imádság nem csak az 
efezusiaknak van, mert ez az imádság egy Szent Szellem ihletett imádság, a hívıkhöz, minden 
hívıhöz egyaránt hozzá tartozik. Minden keresztény számára, bárhol legyenek!  
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Imádkozik, hogy az értelmünk szemei megnyíljanak - itt tulajdonképpen a szellemünk szemét 
írja Pál, hogy a szellemünk szemei nyíljanak meg. Az egyik fordítás így is írja: hogy a szellemünk 
szemi megvilágosodjanak. Mert azon keresztül tudod megkapni Isten Igéjérıl a tudást, a felismerést 
a szívedben, a szellemedben, a belsıdben.  

Az értelmi képességeinkkel soha nem fogjuk tudni megkapni, nem vagyunk képesek rá, mert az 
értelmi képességeink nem elég hatalmasak ahhoz, hogy ezt megemésszük. Hogy megnyíljanak a 
szellemünk szemei, hogy az Atya dicsıségét, és az İ örökségét megismerjük mibennünk. Hogy a mi 
számunkra adatott hatalmat felismerjük - azok számára, akik hisznek.  

Ez Isten erejének a munkája szerint mőködik. A hatalmas munka pedig az volt, amikor Jézust 
feltámasztotta a halálból, és a mennyei trónra ültette, a saját jobbjára. Minden fejedelemség és 
hatalmasság fölé került, és erı, és uraság, és minden név, mely neveztetik, nem csak e világon, 
amelyben élünk, hanem a jövendı, a következı világban is. És İt tette a fejévé mindennek, ami 
következik - a gyülekezet hasznára, amely az İ teste, amely mindeneket betölt mindenekkel.  

Ez az, amit mond ez az imádság.  
Tehát nem csak arról van szó, hogy Isten egy olyan nevet adott Jézusnak, amely minden nevek 

fölött való, hanem Jézus Krisztust az Univerzum leghatalmasabb helyére ültette, Isten jobbjára 
ültette, és mindennek az Urává és Fejévé tette İt!  

Mi célból tette ezt meg?  
Isten azért tette ezt meg, hogy az itteni, földi gyülekezeti testnek a hasznára legyen.  
Mindennek a fejévé vált Jézus. A gyülekezet fejévé.  
Isten tehát ezt miértünk tette meg! Megkapta tehát ezt az egész gyülekezet, hogy az összes 

szükségüket meg tudják kapni ez által. 
Jézusnak tehát odaadta a Nevét, amelyben tehát a teljes istenség benne foglaltatik. Az 

örökkévalóság gazdagsága benne foglaltatik ebbe a Névbe. A Mennyei Atya szívének szeretete 
benne foglaltatik ebbe a Névbe, és ez a Név nekünk adatott.  

Nekünk megvan a jogunk arra, hogy ezt a Nevet használhassuk az ellenségeinkkel szemben, a 
kéréseinkben, az imádságainkban. Az elmondott imáinkban használhatjuk. A dicsıítéseinkben, az 
üdvözítéseinkben használhatjuk ezt a Nevet.  

Ez a Név tehát nekünk adatott. Hozzánk tartozik.  
Ez csak a kezdet, amikor ezt felismerjük, ennek a hatalmas csodálatos értéknek, ami ebben a 

Névben foglaltatik.  
Szükséges, hogy megnézzük azt a diadalmat, amelyet Jézus Krisztus aratott, mielıtt a Nevét 

örökölte volna.  
 
Kolosse 2:15 
„Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, azokat nyilvánosan 

megszégyenítette és mutogatta, gyızelmet aratván felettük a keresztfa által.” 
 
Egy másik fordítás szerint az van írva, hogy Jézus Krisztus megrontotta az ellenségeket.  
Van tehát egy képünk Jézusról, amikor is az elveszettekért kellett ezt megtennie, a sötétség 

borzadalmas erıivel szemben kellett harcot őznie.  
Meg fogjuk nézni azt, ami által megszabadított minket: 
 
Kolosse 1:12-13 
„Hálákat adván az Atyának, aki alkalmassá tett minket a szentek örökségében való 

részvételre a világosságban; aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az İ 
szerelmes Fiának országába.” 

 
Tehát megszabadított minket a sötétség hatalmából. Megrontotta, semmissé tette, a sötétség 

erıit!  
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Ez az Igevers bepillantást enged nekünk abba, hogy milyen harc ment ott végbe. Jézus Krisztus 
gyızedelmessé vált, még mielıtt feltámadt volna a halálból.  

Egy másik fordítás szerint a következıt mondja: és megrontotta a fejedelemségeket és 
hatalmasságokat. Tehát megragadta ıket.  

A teljes démoni világ ott volt ebben a harcban, és amikor látták Jézust az ı erejében, Jézust 
szerették volna bekebelezni, legyızni és megragadni, de İ került ki gyıztesen és diadalmasan! 
Ezáltal a bőnprobléma le lett rendezve, és az ember megváltása ténnyé vált, és beteljesedett, 
bevégeztetett!  

Ez ott történt meg, a sötétség birodalmában, a Jézus gyızelme által. Jézus tehát a mi helyünkre 
kellett, hogy oda lemenjen, mert ez az a hely, ahol igazából nekünk kellene lennünk. Mert İ a mi 
helyettesünkké lett, minket helyettesítve ment oda.  

Emlékezzetek, mit mondott a kereszten Jézus: Istenem, Istenem, miért hagytál el engem! Jézus 
azzá kellett, hogy váljon, ami mi voltunk, bőnössé, szellemileg Istentıl elkülönültté - ahogy mi 
hívjuk, szellemileg halottá. Nem csak hogy a teste, hanem a szelleme is - megfizette az árat a bőnért.  

A bőn nem egy fizikai cselekedet, ezért a bőnért nem lehet megfizetni az árat fizikai értelemben, 
mert akkor ez által fizikai lenne a bőn is.  

 
Ézsaiás 53:9 
„És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok közé jutott kínos halálok után: pedig 

nem cselekedett hamisságot, és álnokság sem találtatott szájába.” 
 
Az eredeti héber nyelvben, és a King James Biblia utalásában is a ’halál’  szó ebben az elıbbi 

Igeversben többes számban szerepel. Tehát kettıs értelemben kell érteni a halálát: fizikai 
értelemben, és szellemi értelemben is meghalt értünk, mert ezt mondja az Ige, hogy: az İ 
halálaiban.  

De Jézus Krisztus diadalmasan került ki! A sötétség kebelében diadalmaskodott!  
Ez az oka annak, hogy Jézus Krisztusnak hatalma van a föld alatt is.  
Visszaszorította, visszanyomta a sötétség erıit, és a sátánt egy csodálatos gyızelem által 

semmissé tette.  
 
Zsidó 2:14-15 
„Mivel tehát a gyermekek testbıl és vérbıl valók, İ is hasonlatosképpen részese lett 

azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma volt a halálon, tudniillik az 
ördögöt, és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt teljes életükben rabok 
voltak.” 

 
Itt, amikor a halált említi az Ige, természetesen szellemi halált ért.  
El fogok olvasni egy másik fordítást is: a halálon keresztül megbénította ıt, aki a halál uralmát 

tartotta a kezében, vagyis az ördögöt.  
Tehát itt, ebben az Igében ne fizikai halálra gondoljatok, amikor olvassátok. Ha a fizikai halált 

látjátok ebben az Igében, soha nem fogjátok megérteni, amit igazán mond az Ige, mert a szellemi 
halál az, ahol a sátán igazából uralkodott! 

 
Zsidó 2:14-15 
„Mivel tehát a gyermekek testbıl és vérbıl valók, İ is hasonlatosképpen részese lett 

azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma volt a halálon, tudniillik az 
ördögöt, és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt teljes életükben rabok 
voltak.” 
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Tehát más szóval: amikor Jézus Krisztus teljesen legyızte a démonikus erıket, és a bőnöknek és 
a bőntudatnak, és minden rossznak a gyızedelmességét elvégezte - betegséget értjük ez alatt, a bőnt 
és minden rosszat -, ezt mind magával kellett vinnie Jézusnak, le, oda a sötétségbe.  

Amikor lekellett, hogy menjen a sötétség birodalmába, akkor rajta kellett, hogy legyen a 
betegség, a fájdalom, a bőn, és minden gonoszság, amit az embertıl saját magára vett át. Mert a mi 
helyünket helyettesítvén ment le oda, ezért mindezt magával kellett vinnie, és így kellett 
megharcolnia a sátánnal, és így aratott diadalmat, és megbénítva hagyta ott a sátánt.  

 
Lukács 11:21-22 
„Mikor az er ıs fegyveres ırzi az ı palotáját, amije van, békességben van; De mikor a 

nálánál erısebb reá jövén legyızi ıt, minden fegyverét elveszi, melyhez bízott, és a mit tıle 
zsákmányol, elosztja.” 

 
Tehát ez teljesedett be a mai napra.  
Amikor Jézus tehát föltámadt a halálból, nemcsak hogy a halál és pokol kulcsa volt nála, hanem 

az İ kezébe került a sátánnak a teljes fegyverzete is, amelyben a sátán bízott.  
Mert Jézus teljességgel legyızte az ördögöt. A teljes pokol felett gyızelmet aratott, és mind a 

három világ felett uralmat aratott. A menny, a föld és a pokol Urává vált. Egyedüli gyızelmet aratott 
a gyızelme által! A sátánt tehát véglegesen legyızte, a saját fegyveres erıivel szemben.   

Jézus Krisztusnak tehát le kellett mennie a pokolba, és teljes gyızelmet aratott ott, és teljes 
Mesterré vált. Miután pedig a gyızelmét követıen feltámadt a halálból, a következıket mondta a 
tanítványainak: minden hatalom nékem adatott a földön és a mennyben.  

Tehát az egész Univerzum Mestere és Ura lett. Az İ Neve tehát minden név fölött valóvá lett.  
Ezért meg tudjuk érteni, hogy miért kell minden névnek térdet hajtania az İ Nevére. Meg tudjuk 

érteni azt a hatalmat, amelyet Jézus Krisztus nyert a diadalma által - a csodálatos, szent diadalma 
által. Az mind benne van az İ Nevében, és İ ezt a nevet nekünk adta.  

Azt a hatalmat, amelyet İ megnyert, nekünk átadta - Jézus Krisztus Nevének a használatában 
van. Jézus ezt mondja, hogy: minden hatalom nékem adatott, és én ezt átadom nektek, és ti menjetek 
és hirdessétek ezt. A mennyben és a földön. 

 
Máté 28:18-20 
„És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom 

mennyen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén 
ıket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek nevében, tanítván ıket, hogy megtartsák 
mindazt, amit én parancsoltam néktek: és ímé, én tiveletek vagyok minden napon a világ 
végezetéig. Ámen!” 

 
Márk 16:17-18 
„Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket őznek; új 

nyelveken szólnak. Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: 
betegekre vetik kezeiket, és azok meggyógyulnak.” 

 
Van, amikor az emberek félreértelmezik ezeket az Igéket. Vannak, akik ezek alapján az Igék 

alapján megszabadító szolgálatot építenek föl.  
Az igaság az, hogy ez az Ige minden hívı számára egyaránt megadja a hatalmat az ördög felett.  
Mert az emberek ugyanabból az Igébıl kiindulva, amelyet mi arra használunk, hogy minden 

emberben tudatosuljon az ı hatalma az ördög felett, félreértelmezve megszabadító szolgálatot 
kezdenek.  

Minden egyes törvénynek, amikor megszavazzák van egy indíttatása. Sokszor a hívık 
elképzeléseiben az Igén indíttatása helytelen a fejükben és a szívükben.  
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Jézus Krisztus azért szenvedett, hogy nekünk már ne kelljen szenvednünk. İ a teljes hatalmát a 
gyülekezet számára átadta.  

A Bibliában nyolc helyen tesz említést az Ige arra, hogy be fog következni az idı, amikor 
minden ellensége a lábai alá kerül. İ a fej, és mi vagyunk a test - és az ördög a gyülekezeti test lábai 
alatt van, vagyis a mi lábunk alatt van az ördög. A mi számunkra átadatott ez a hatalom, a jog arra, 
hogy használjuk ezt a csodálatos Nevet.  

Az Ige azt mondja, hogy az ördög meg lett bénítva.  
Tudjátok, hogy nincs a Bibliában egyetlen egy példa sem arra, hogy keresztényt meg kellene 

szabadtani démonoktól? Egyetlen egy példát sem találtok erre a Bibliában. Ha ez a szolgálat ne 
létezik, elfelejthetitek.  

A gyülekezet pedig gyızedelmes, hiszen az ördög a lábaink alatt van! 
Éppen olvasok egy könyvet Kenneth Hagintıl. Azok az emberek, akik szeretnek megszabadító 

szolgálatot vezetni, és azok, akik szeretnek ezen részt venni, azok általában a lusta emberek, akik 
nem veszik a fáradságot arra, hogy belemélyedjenek Isten Igéjébe, és azt tanulmányozzák. 
Könnyedén szeretnék megoldani a problémáikat azáltal, hogy valaki kiőzi belılük a démonokat, a 
rosszat, a betegséget - ahelyett,  hogy a saját hústestüket vetnék a szívük és a szellemük, az Ige alá.  

Azt szeretnénk, hogy itt a földön az – életünk folyamán ez a Név mőködésben legyen.  
Istent ugyan nem látjuk a szemünkkel, de Istent lehet látni, miközben mőködik köztünk. 

Láthatjuk is azoknak az életében Isten valóságát, akiknek van hitük ebben a Névben.  
Texas valamelyik részén történt meg: nem tudtak róla, és az történt, hogy imádkoztak, mert 

sokan meghaltak, és kiderült, hogy az Úr szólt hozzájuk, hogy a víz mérgezett, és ne igyák többet a 
vizet. Természetesen befejezték a víz ivását, és a vizet leellenırizték, és olyan mennyiségő 
szennyezı anyag volt benne, hogy egy egész hadsereg számára elég lett volna, hogy megmérgezze. 
Senki nem volt beteg tıle, és senki nem halt meg azok közül, aki hitt. Valamelyik egyén az ördögtıl 
sugallva mérgezte meg a vizet, tett mérget a vízbe - de ez az illetı valami természetfelettit láthatott, 
mert nem történt a hívıknek baja.  

Ezt írtja az Ige, hogy nem fog nektek ártani, ha halálos mérget isztok.  
Jézus abban az idıben, amit jelentett az İ Neve által, azt ugyanúgy ma is megtapasztalhatjátok, 

mert İ ugyanaz ma is. 
 
Zsidó 13:8 
„Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz.” 
 
Jézusnak tehát azért adatott ez a csodálatos Név, hogy átadhassa nekünk.  
Nekünk pedig azért adatott ez a Név, hogy véghez tudjuk vinni e Névben lévı hatalom által a 

Mennyei Atya akaratát itt a földön. Mert ebben az idıkorszakban vagyunk jelenleg is.  
A korai gyülekezeti korszakban a hívık használták Jézus Krisztus Nevét. Tudták, hogy milyen 

hatalom van a névben. 
Nézzétek meg Pétert, amikor az Ékes kapunál elmegy a béna ember elıtt, és azt mondja, hogy: 

ezüstöm és aranyom nincsen nékem, de amim van, azt adom néked. Megparancsolta Jézus Nevében, 
hogy: kelj fel, és járj!  

Mi volt meg neki tehát? Jézus Neve volt meg neki. Jézus Nevében kelj föl, és járj!  
A késıbbiekben Péter el is magyarázza, hogy mi történt: 
 
Apostolok Cselekedetei 3:16 
„És az İ neve erısítette meg ezt, akit láttok és ismertek; az İ nevében való hit által; és a 

hit, mely İáltala van, adta néki ezt az épséget mindnyájatok szemeláttára.” 
 
Látjátok tehát, Péter is ezt tanította: hit Jézus Krisztus Nevében.  
Miért mőködött akkor ez a Név, és miért ne mőködne manapság? A korai gyülekezeti korszak 

számára tartozott ez a Név, és manapság nem tartozna hozzánk?  
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Így mőködik jelenleg a gyülekezet, így viselkedik, mintha nem tartozna hozzánk.  
Mi jelenleg a gyülekezethez tartozunk, és Jézus Krisztus Neve hozzánk tartozik. A Biblia nem 

tanítja, hogy a korai gyülekezet volt egy külön gyülekezet, és mi manapság egy másik gyülekezet 
lennénk. Ugyanaz a gyülekezeti test, ugyanaz a hívı test, Jézus Krisztus teste vagyunk.  

A korai gyülekezeti korszakban a gyülekezet használta ezt a hatalmat. A korai gyülekezeti 
korszakban Jézus fizikai hiányában Jézus Nevében mőködtek a hívık. Így nyílt meg a sok csodára a 
lehetıség, Jézus Krisztus Nevében való hit által, és ez által lett rengeteg hívı és szolgáló abban a 
korszakban, mert ez által megkapták a hitelt és a bizalmat.  

Sokan mondják, hogy manapság nincs már szükség erre a hatalomra. Azt képzeled akkor, hogy 
már nincs szükség Jézusra? Mert ami Jézus Krisztus maga, az benne van az İ Nevében - a benne 
lévı hatalom az mind az İ Nevében van.  

Ha valaki azt mondja, hogy nincs szükség erre a hatalomra manapság, az azt mondja, hogy nincs 
szükség Jézusra manapság. Hiszen Jézus nélkül nem lenne lehetıség arra, hogy az imádságaink 
választ kapjanak. Nem mehetsz az Atyához másképpen, csak Jézus Krisztus által. Nem juthatsz a 
gyülekezeti testbe sem Jézus nélkül.  

Ezt mondja a következı Ige: 
 
Apostolok Cselekedetei 4:12 
„És nincsen senkiben másban üdvösség: mert nem is adatott emberek között az ég alatt 

más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk.” 
 
Nincs más név alatt üdvösség!  
Ha tehát nekünk nincs meg az a hatalmunk, ami a korai gyülekezetben megvolt, akkor nekünk 

nincs meg az üdvösség sem, ami akkor megadatott, nincs meg az újjászületés sem, ami akkor 
megadatott. Hiszen ez az egész egybe át van csomagolva, át van fogva Jézus Nevével. Nem volt 
valami külön csodálatos hatalmuk, ami Jézus Krisztus Nevén kívül lett volna. 

Nézzük mg a következı példát, ami Skévának a hét fiáról szól! 
 
Apostolok Cselekedetei 19:13-17 
„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? És reájok ugorván az az ember, akiben a gonosz szellem volt, és legyızvén ıket, 
hatalmat vett rajtuk annyira, hogy mezítelenen és megsebesülve szaladának ki abból a házból. 
Ez pedig tudtukra lett mindeneknek, mind zsidóknak, mind görögöknek, kik Efézusban 
laknak vala, és félelem szálla mindnyájukra, és magasztaltatik vala az Úr Jézusnak neve.” 

 
Nem volt tehát joguk arra, hogy használják Jézus Nevét, azért, mert nem voltak keresztények, 

nem voltak hívıi Jézusnak. Ezért ez a Név nem tartozott hozzájuk.  
Ez a Név a gyülekezethez tartozik, és ez a Név hozzánk is tartozik, mai hívıkhöz is, és mi is 

használhatjuk ezt a nevet.  
Minden hatalom tehát abban az idıben Jézus Nevében volt, és ma is. Legalább annyira megvan a 

jogunk, hogy manapság használjuk Jézus Nevét ebben a mai idıkorszakban, mint a korai gyülekezeti 
idıkorszakban azoknak a hívıknek. Tehát ez a név jelenleg is hozzánk tartozik! 

 
János 14:13-14 
„És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsıíttessék az Atya a 

Fiúban. Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt.” 
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Itt tehát nem kérünk, hanem követeljük a jogainkat, ami hozzánk tartozik Jézus Nevében. Tehát 
ez az Igevers, amit az elıbb olvastunk, ez nem imádság, nem kérés, hanem követelni a jogainkat 
Jézus Nevében.  

Jézusnak az imádságról szóló tanítása a János 16:23-24-ben található. 
 
János 16:23-24 
„És azon a napon nem kérdeztek majd engem semmirıl. Bizony, bizony mondom néktek, 

hogy amit csak kérni fogtok az Atyától az én nevemben, megadja néktek. Mostanáig semmit 
sem kértetek az Atyától az én nevemben: kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömetek teljes 
legyen.” 

 
Ez az Ige az imádságról szól: kérjétek az Atyát az én nevemben – mondja Jézus. 
Látjátok a különbséget a két részben? 
Még egyszer elolvassuk a János 14:13-14 Igéket, amikor nem imáról, hanem a jogaink 

követelésérıl tanít a Biblia: 
 
János 14:13-14 
„És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsıíttessék az Atya a 

Fiúban. Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt.” 
 
Ez egy csodálatos ígéret, ha tudjuk azt, hogy Jézus Krisztus felmagasztaltatott a Mennyei Atya 

trónjára. Jézus Krisztus a legmagasabb helyen ül az Univerzumban, és İ a feje a gyülekezetnek.  
Tehát: amit követelsz az én nevemben – tanítja Jézus -, azt én megteszem.  
Miért? Hogy az Atya megdicsıíttessék a Fiúban.  
Nagyon fontos a János 16:23 Ige is, ahol azt mondja Jézus, hogy: amit csak kérni fogtok az 

Atyától az én nevemben, megadja néktek.  
Ez is egy igazság.  
Tehát használhatjuk Jézus Krisztus Nevét az imaéletünkben, és maga a Név biztosítja, hogy 

választ kapunk az imádságainkra.  
János Evangéliumban ez az Ige közvetlenül az elıtt van leírva mielıtt Jézus Krisztus elment 

volna - ezért az a nap, amit itt ír a Biblia, az a nap, ahol mi most élünk.  
Figyeljétek meg, hogy János az Evangéliumában, mikor imádkozni tanít, nem említi a hitet, mert 

ez a Név minden egyes keresztényhez hozzá tartozik.  
Az Apostolok Cselekedetei, és az azt követı levelek a korai gyülekezetek számára íródtak. 

Abban az idıben nem kellett bátorítani az embereket, hogy legyen hitük, hogy higgyenek, mert 
hiszen mindannyian hittek, hívık voltak.  

Manapság azért kell bátorítani az embereket, hogy hitre ébredjenek, hogy hitük legyen, mert 
Isten jelentısége elveszett az életünkben, nem fedezzük fel az İ valóságát.  

Miért mondja azt János, hogy: amit csak kértek az Atyától az én nevemben, azt megadja nektek? 
Azért nem tesz említést János a hitrıl, mert az annyira alapvetı, hogy ott van a hitünk ebben. Mert 
ott van a hitünk Jézus Nevében, hiszen Jézus Neve nekünk adatott, a miénk - és ami az enyém, és 
hozzám tartozik, ahhoz nem kell, hogy külön hitem legyen ahhoz, hogy az mőködjön, hiszen az 
enyém.  

Mi lenne, ha azt mondanám neked, hogy kint áll a kocsim, itt van a kulcs, és szeretnélek 
megkérni benneteket, hogy imádkozzatok most értem, mert szükségem van, hogy legyen nagy hitem 
arra, hogy a kulccsal be tudjam indítani a kocsit.  

Gondoljátok, hogy ez értelmes így?  
Ugyanez a helyzet itt is. Tehát nem szükséges a hit ahhoz, hogy a kocsit elindítsam.  
Ugyanez a helyzet Jézus Nevével. Hozzátok tartozik. Ugyanúgy hozzátok tartozik Jézus Neve, 

mint a ti saját nevetek. Ahhoz sem kell hit, hogy használjátok a saját neveteket.  
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Amit tehát mondani szeretnék, Jézus Neve nekünk adatott, és nem kell, hogy hitet tegyünk mellé 
ahhoz, hogy azt használni tudjuk, mert hozzánk tartozik.  

Amikor Isten családjába beleszületünk, újjászületünk, minden egyes hívınek megadatik a jog, 
hogy használja Jézus Krisztus Nevét, mert ezt az újjászületéssel együtt megkapod, mint elıjogot. 
Minden hatalom, ami ebben a Névben benne foglaltatik, azért adatott nekünk, hogy dicsıséget 
hozzunk az Atya Isten számára, hogy megdicsıüljön a Mennyi Atya az İ Fiában.  

Minden, ami Jézus Krisztusban foglaltatik, az az İ Nevében van, a teljes erı, a teljes hatalom.  
Egyszerően fogalmazva tehát Jézus Krisztus az İ Neve által itt van velünk a földön. Velünk van, 

hogy megtegye számunkra a szükséges dolgokat.  
 
Máté 18:19-20 
„Ismét, mondom néktek, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön, bármely 

dolog felıl, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám. Mert ahol ketten vagy 
hárman egybegyőlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.” 

 
Az İ Neve tehát úgy van velünk jelen, mintha az İ tényleges valójában ott lenne velünk. Az İ 

Neve mindent ugyanúgy elvégez a számunkra, mintha maga Jézus lenne velünk. Jézus Neve fogja 
megtenni.  

Nekünk adatott ez a Név, a gyülekezethez tartozik. A legkisebb, a leggyengébb, a legkevésbé 
érdemes gyermeke Istennek ugyanúgy megkapta ezt a Nevet, mint bármelykınk. Minden 
kegyelemmel és irgalommal, minden szentségével, minden erejével, minden áldásával megkaptuk 
ezt a Nevet. Megkaptuk a gyógyulást, az egészséget, az életünket. Ez mind benne van Jézus 
Nevében.  

Ha csak annyit meg tudnánk érteni, hogy a sátán meg van bénítva, a betegségek az ördöghöz 
tartoznak - és ezért Jézus Krisztus Nevében a betegségeknek el kell távozniuk.  

Van egy százados példaként a Bibliában, aki megértette, hogy mit jelent az, hogy hatalmasság 
alá van vetve valaki.  

 
Máté 8:9 
„Mert én is hatalmasság alá vetett ember vagyok, és vannak alattam vitézek; és mondom 

egyiknek: Eredj el, és elmegy; és a másiknak: Jöszte, és eljön; és az én szolgámnak: Tedd ezt, 
és megteszi.” 

 
A százados tehát elmagyarázza, hogy neki van hatalma a szolgái felett. Száz ember volt a kezei 

alatt, és ha kiadta a parancsot, hogy ezt, vagy azt kell tenni – a szolgái megtették.  
Ahogy mondta Jézusnak, hogy te ugyanúgy Ura vagy a betegségeknek, mint ahogy én az én 

szolgáimnak. Úgyhogy csak a szót mondd ki, szólj egy szót – mondja a szolga -, és minden meglesz, 
amit mondasz.  

Ahogy a nyolcas Igében mondja: „Hanem csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám. Te 
vagy a Mestere és az Ura minden gonosz a te kezeid alatt van, ezért a betegségeknek is te vagy az 
Ura. Ezért csak mondd ki azokat a szavakat, és az én szolgám meggyógyul. Ezért tehát csak szólj egy 
szót, és meggyógyul az én szolgám!” 

Ennek a századosnak tehát nagyobb megértése volt Jézus Krisztus hatalma felıl, mint a mai 
újjászületett, Szent Szellemmel betöltekezett keresztények legtöbbjének.  

Nézzük meg, mit mond tulajdonképpen a százados Jézusnak. Azt mondja, hogy neked megvan a 
hatalmad a betegségek felett. Annyit kell csupán tenned, hogy ki kell mondanod a szavakat. A 
betegségek engedelmeskedni fognak a te szavaidra!  

Minden hatalom, minden erı, ami Jézusban megvolt, az az İ Nevében van, és ezt mi tudjuk.  
Mert Péter a következıket mondja a következı Igében: 
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Apostolok Cselekedeti 3:6 
„Péter pedig monda: Ezüstöm és aranyam nincs nékem; hanem amim van, azt adom 

néked: a názáreti Jézus Krisztus nevében, kelj fel és járj!” 
 
Péter tudta, hogy van valamije.  
Ez a fı gond ma a gyülekezeti világgal: nem tudják, hogy rendelkezésükre áll valami. Összesen 

annyit tudnak, hogy bőnbocsánat van a számukra. Legtöbben még azt sem tudják, hogy létezik az 
újjászületés.  

Ha csak annyit tudnék, hogy létezik a bőneim bocsánata - nem a bőneim eltörlése, hanem a 
bőnök bocsánata -, akkor, ha csak ennyit tudnék, akkor a sátán tudná uralni az egész életemet.  

Amikor tudom azt, hogy újjászülettem, új teremtés vagyok Jézus Krisztusban, tudom, hogy 
megvan az igazságom Jézus Krisztusban - akkor megvan a hatalmam a bőn felett. Akkor a bőn nem 
fog uralni engem, mert nem vagyok törvény alatt, hanem a kegyelem alatt vagyok, ezért a sátán nem 
tud uralni engem.  

Ezért vagyunk gyıztesek ebben a világban, és ezért nincs a betegségeknek hatalma felettünk!  
 

 
 


