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ALAPTANÍTÁSOK 
Jézus Neve 6. – Uralkodni az életben Jézus Krisztus által 

 
Filippi 2:10 
„Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké.” 
 
Jézus Krisztus Nevérıl szólunk a továbbiakban.  
Jézus Krisztus Nevének a használata, és kijelentést kapni ebben a Névben lévı erırıl - az két 

különbözı dolog.  
Még a Jézus Krisztus Nevében lévı erırıl való tanítás sem elegendı, hanem meg kell kapnunk 

azt a kijelentést Jézus Krisztus Nevérıl.  
Senki nem tud magának kijelentést hozni, annak a Szent Szellemtıl kell jönnie, amely minden 

igaságnak a kijelentıje és felfedıje.  
Ezért reméljük, és hisszük, és imádkozunk érte, hogy ezek a tanítások mindenki számára 

kijelentést fognak hozni Jézus Krisztus Nevérıl, és arról az erırıl, amely Jézus Krisztus Nevében 
van!  

Jézus Krisztus Nevében lévı erı felárasztása hitet igényel. Ezért sok Igét meg fogunk vizsgálni a 
következıkben, és ez nem az összes Ige, amely Jézus Nevérıl megtalálható.  

Ez a Név olyan erıvel teljes, hogy amikor ezt hitben ejtjük ki, minden térdnek meg kell hajolnia 
három világban: mennyben, földön és föld alatt.  

 
Efezus 1:19-23 

„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. És mindeneket vetett az İ lábai alá, és İt tette mindeneknek fölötte a 
Gyülekezetnek fejévé, mely az İ Teste, teljessége İnéki, aki mindeneket betölt mindenekkel.” 

 
A legerıteljesebb és a legmagasabban elhelyezkedı Név a világban.  
Gondolkodjatok el rajta: Jézus a mennyország legfelsı szintjérıl jött, a földön járt, és aláment a 

föld alá, a pokolba. Ma pedig a Mennyei Atya jobbján ül a trónon, a világmindenség legmagasabb 
pontján.  

Mondhatjuk tehát, hogy egy teljes kört bejárt. Mindent betöltött önmagával, és minden fölé 
helyezte a trónját, és olyan Neve van, amely minden név fölött való. Az İ Neve minden név fölött 
való! A legerıteljesebb Név! Az İ Neve nekünk adatott - és erı van Jézus Krisztus Nevében! 

Emlékeztek-e rá, mikor Péter és János az Ékes kapunál mentek el, és a koldusnak a következıt 
kiáltották: „a Názáreti Jézus Krisztus Nevében kelje fej és járj!”  - és felszökött a koldus, és megállt, 
és járt.  

A korai tanítványok nyilvánvalóan megkapták a kijelentést Jézus Krisztus Nevérıl való erırıl, 
és használták ezt az erıt. Ez a Név üdvösséget és gyógyulást hoz.  

 
Apostolok Cselekedetei 4:12 
„És nincs senki másban üdvösség; mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, 

mely által kellene nékünk megtartatnunk.” 
 
Isten Igéje felfedi a számunkra, hogy az üdvösség Jézus Krisztus Nevében van.  
Ebbe a Névbe keresztelkedünk meg, mind a vízkeresztségnél, mind a Szent Szellem 

keresztségnél.  
Imádkozunk, és az imáink meghallgatást nyernek ebben a Névben.  
A betegek meggyógyulnak, a démonok pedig kivettetnek ebben a csodálatos Névben. 
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Azt is láthatjuk, hogy azok a tanítványok, akik a korai idıkben használták Jézus Krisztus Nevét, 
az ördög ellenük volt. Hiszem, hogy az ördög mindig a dolgok kezdetén támad erısebben, és akkor, 
amikor a dolgok a vége felé közlednek.  

Emlékszem, amikor kezdtem a szolgálatomat, nem tudod elképzelni: nem hogy a hordó alján 
lettem volna, hanem a hordó alatt voltam.  

Az ördög nem akarja, hogy bármi értékeset el tudjunk kezdeni. Ha végre sikerül elkezdenünk 
valamit, akkor nem akarja, hogy befejezzük.  

Az ördög ellene volt a gyülekezet születésének, és most, hogy közel vagyunk a gyülekezeti 
idıkorszak végéhez, és Jézus Krisztus második visszajöveteléhez, a sátán újra nagy, erıteljes 
lendülettel támad. Olyannal, amit eddig nem láttunk. Tudja, hogy az ideje éppen hogy lejárt. Az ı 
bérleti ideje itt a földön hamarosan lejár.  

Emlékezz arra, hogy Jézus Krisztus Neve pedig elfoglalta a helyét itt a földön! 
 
Apostolok Cselekedetei 4:16-18 
„Mit cselekedjünk ez emberekkel? Mert hogy nyilvánvaló csoda lett általuk, mindazoknak, 

kik Jeruzsálemben laknak tudtukra van, és el nem tagadhatjuk. De, hogy tovább ne terjedjen 
a nép között, fenyegetéssel fenyegessük meg ıket, hogy többé egy embernek se szóljanak ebben 
a névben. Azért beszólítván ıket, megparancsolák nékik, hogy egyáltalán ne szóljanak és ne 
tanítsanak a Jézus nevében.” 

 
A bıvített Bibliafordítás szerint úgy áll, hogy ne szóljanak, ne tanítsanak a Névben, és a Névrıl! 
Nyilvánvaló tehát, hogy ezek az emberek féltek ebben a csodálatos Névben jelenlévı erıtıl, és 

meg akarták akadályozni, hogy ez a Név tovább terjedjen, ezért megtiltották a tanítványoknak, hogy 
többet ne használják.  

Fizikai értelemben Jézus elment, de a követıi követték az İ szolgálatát, az İ Nevét használva. 
Az İ Neve állt az İ helyére - és még ma is így van, és mindig is így lesz.  

Használd Jézus Nevét! Használd azt az erıt, amelyet İ adott neked! Jézus Krisztus Neve a 
legelsı fegyver, amellyel megállhatsz az ellenség minden támadásával szemben! Ezért a 
reménységed nem magadban van, hanem az İ Igéjének erejében, a Nevében és a vérében.  

 
Malakiás 1:14  
„Pedig nagy Király vagyok én, azt mondja a Seregeknek Ura, és félelmetes az én nevem a 

pogányok között!” 
 
Ezért neked és nekem nagy tisztlettel kell lennünk az Úr felé, és az összes Nevével kapcsolatban, 

amellyel kifejezi magát. Ezért nem szabad kiejtenünk az İ Nevét cél nélkül!  
Emlékezz arra, hogy ha a pozitív és a negatív dolgokat összekevered, az nulla erıvel fog téged 

elhagyni. 
 
Ézsaiás 52:4-6 
„Mert így szól az Úr Isten: Egyiptomba ment alá népem elıször, hogy ott bujdossék, és 

azután Asszíria nyomorgatta ıt ok nélkül. És most mi tegyek itt? Szól az Úr, hiszen népem 
elvitetett ok nélkül, és a rajta uralkodók ujjonganak, szól az Úr, és nevem szüntelen 
mindennap gúnyoltatik. Ezért hadd ismerje meg népem az én nevemet, ezért ama napon! Hogy 
én vagyok, aki mondom: Ímé, itt vagyok!” 

 
Az Úr azt mondja, hogy az İ népe megismeri az İ Nevét, és hogy az mit jelent. Nem a 

pogányok, akik İt csak gúnyolják! 
Apostolok Cselekedetei 2:21 
„És lészen, hogy mindaz, aki az Úrnak nevét segítségül hívja, megtartatik .” 
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Az a szó a görögben, hogy ’megtartatik’, a ’sodzo’.  
Az Úr Nevét segítségül hívni a bajok idején.  
Voltam már ilyen vészhelyzetben, amikor az autót vezettem, és hatalmas hó és jégpáncél volt, és 

idım nem volt, hogy imádkozzak. Ahogy megpördült az autóm, Jézus Nevét hívtam segítségül, mert 
ez egy vészhelyzet volt. Nem volt idı arra, hogy bárki bármit is tegyek. Nem volt idı arra, hogy 
gondolkodjak, hogy terveket készítsek, hogy érveljek. Vagyis nem volt semmi, amit ember tehetett 
volna - de Jézus Neve fennmaradt. A csodatévı erık munkái jöttek a színre - és alkalomról 
alkalomra használtam ezt a csodálatos Nevet így.  

Ezért neked is arra van szükséged, hogy nagyobb bizalmad legyen Jézus Nevében, és kevesebb 
bizalmad önmagadban, hogy te magadtól meg tudod oldani a problémáidat.  

Erı van Jézus Nevében! Jézus Neve felette van a betegségeknek, a depressziónak, és a 
szükségnek. Fölötte van a győlöletnek, a viszálykodásnak, és a meg nem bocsátásnak.  

 
Efezus 6:12 
„Mert nem test és vér ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a 

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

 
Használd Jézus Krisztus Nevét az olyan szellemekkel szemben, akik a viszálykodás mögött 

állnak, a győlölet mögött, és a meg nem bocsátás mögött. Ezt tedd, ahelyett, hogy az emberekre 
támadnál, akik számodra gyötrelmet és problémákat okoznak.  

A démonok ellen legyél, akik az embereken keresztül hozzák a problémáidat - mert ne felejtsd 
el, hogy a mi tusakodásunk eszközei, fegyverei nem testiek, nem természetes fegyverek, hanem 
szellemi fegyverek!  

Nézzük meg, hogy Dávid mit mondott, amikor Góliáttal kellett szembesülnie: 
 
1Sámuel 17:45-46 
Dávid pedig monda a filiszteusnak: Te karddal, dárdával és pajzzsal jössz ellenem, én 

pedig a Seregek Urának, Izrael seregei Istenének nevében megyek ellened, akit te gyalázattal 
illettél. Ma kezembe ad téged az Úr, és megöllek téged, és fejedet levágom rólad. A filiszteusok 
seregének tetemét pedig az égi madaraknak és a mezei vadaknak fogom adni a mai napon, 
hogy tudja meg az egész föld, van Istene Izraelnek.” 

 
Izrael vészhelyzetben volt, és Dávid ugyan kijelentette, hogy mit tesz az ellenséggel, de még 

mielıtt ezt tette volna, azt említette, hogy: mindezt az Izrael Serege Istenének a Nevében teszem.  
Krízishelyzetek, vészhelyzetek esetében hívd Jézus Krisztus Nevét segítségül! 
Voltak idık az én életemben, amikor én is Jézus Nevét hívtam segítségül. Vagy fizikai 

értelemben értek sérelmek, vagy érzelmi értelemben. Egyetlen dolog, amit mondtam: Jézus Neve. Ez 
az összes, amire szükséged van!  

Nem túl elegánsan hangzó imádság ez, de az İ Neve elegendı ezekben a nehéz idıszakokban.  
Olvasnod kell, és le kell ellenırizned azokat a helyeket a Bibliában, ahol az Ige az İ Neveirıl 

tanít!  
Az én hitem is megerısödött ebben a csodálatos Névben, ahogy ezen a területen 

tanulmányoztam. Azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy hitet fejlesszünk ki Jézus Krisztus Nevében.  
Minél nagyobb a hitem egy illetıben, annál jobban megbízom abban a személyben. Fıleg akkor 

igaz ez, amikor szükséghelyzet áll elı.  
Ahhoz, hogy legálisan használjuk Jézus Krisztus Nevét, ahhoz házasságban, egységben kell 

lenned Vele.  
Az utóbbi idıben használom ezt a példát – fıleg az üdvösség területén -: amikor házasságban 

egységre lépsz, ami az egyik félhez tartozik, az hozzá tartozik a másik félhez is házasságban. A 
feleségnek megvan a joga arra, hogy a férje nevét használja.  
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Ez a joga nem volt meg akkor, amikor még csak tervezte, hogy férjhez megy. Miután házasságot 
kötött, utána van meg a jogosultsága, hogy használja a nevet.  

Amikor egységre lépsz az Úr Jézus Krisztussal, akkor az İ kegyelme, és az İ áldásai hozzád 
tartoznak, de sokszor az emberek nem akarják teljes önmagukat Neki átadni.  

Ugyanez a helyzet általában egy házasságban.  
A kérdés az, hogy valóban házas vagy-e Krisztussal, egységben vagy-e Vele, vagy csak 

találkozgatsz vele? Egy könnyelmő kapcsolat csak, vagy egy komoly kapcsolat? El vagy-e jegyezve, 
és halasztgatod a házasságkötés napját? Ne felejtsd el, hogy addig nem tudod használni a Nevet 
hivatalosan, amíg nem vagy házas.  

Jézus a Vılegény, mi vagyunk a menyasszony. Így tervezte Isten, a Mindenható Mennyei Atya, 
és ez az egyetlen út, amikor az İ terve mőködni fog.  

A név és a házasság együtt járnak.  
 
Ézsiás 62:1-5 

„Sionért nem hallgatok és Jeruzsálemért nem nyugszom, míg földerül, mint fényesség az ı 
igazsága, és üdvössége, mint a fáklya tündököl. És meglátják a népek igazságodat, és minden 
királyok dicsıségedet, és új nevet adnak néked, amelyet az Úr szája határoz meg. És leszel 
dicsıség koronája az Úr kezében, és királyi fejdísz Istened kezében. Nem neveznek többé 
elhagyatottnak, és földedet sem nevezik többé pusztának, hanem így hívnak: én 
gyönyörőségem, és földedet így: férjhez adott; mert az Úr gyönyörködik benned, és földed 
férjhez adatik. Mert mint elveszi a legény a szüzet, akként vesznek feleségül téged fiaid, és 
amint örül a vılegény a menyasszonynak, akként fog néked Istened örülni.” 

 
Bár ezek az Igék nem mint egyénnek szólnak, mégis igazságot takarnak, és igazságot fednek fel. 

Megértjük ebbıl, hogy a név és a házasságkötés együtt jár - és az Úr azt kívánja, hogy minket 
házasoknak hívhasson. Mint a vılegény, örvendezik felettünk, a menyasszonya fényességében.  

Amikor szélsıséges és kizárólagos engedelmességben járunk, és azok, akik házasok - látni 
fogjuk Isten erejének a növekedését, ahogy az kiárad, amikor az İ Fiának, Jézusnak a Nevét 
használjuk.  

Nem kerülsz egységre Jézussal, ha a bőneidet megvallod, ha vízkeresztséget veszel, vagy ha 
gyülekezethez tartozol. Mint ahogy házasságot sem kötsz ezen események által. Mert nem látott 
soha senki olyat, hogy egy fiatal pár úgy kötött volna házasságot, hogy egymásnak megvallották a 
bőneiket, vagy az által kötöttek volna házasságot, hogy vízkeresztséget vettek. Vagy házasságot 
kötöttek az által, hogy mind a ketten egy gyülekezethez kapcsolódtak. 

Péter világosan fogalmaz: „mindeni, aki segítségül hívja az Úr Nevét, megtartatik.”   
Pál ugyanezt írja: „mindenki, aki segítségül hívja az Úr Nevét, megtartatik.”  
Mert ha hiszed, hogy Jézus Krisztus feltámadt a halálból, és megvallod İt Uradnak, akkor 

megtartatsz. Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre.  
Így lehet Jézus Krisztushoz házasodni.  
Jézus Krisztus Neve nem csak egy mágikus szó, nem egy rituálé, amelyet az imáid végére 

biggyesztesz. Ahhoz, hogy az imáink valóban hatékonyak legyenek, valóban tudnunk kell a 
jelentését Jézus Krisztus Nevében való imádságnak.  

Elıször is tudnunk kell, hogy minden Szent Szellemben ihletett imádság Isten akaratát kell, hogy 
tartalmazza, és nem az ember akaratát.  

Lehetetlen pedig Isten akaratát imádkozni anélkül, hogy tudnánk és ismernénk Isten Igéjét. 
 
János 15:7 
„Ha énbennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak 

akartok, és meglesz az néktek.” 
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Egy testi hívı a testi füleivel a következıt hallja: mindegy, hogy mit tanítottak, mindig az ı 
felnıttségi szintjének megfelelıen hallja.  

Az emberek nagyon izgatottá válnak, amikor ezt az Igét hallják, de nem igazán izgatottak afelıl, 
hogy: „benne maradni”. Pedig, ha betartjuk, hogy:„énbennem maradtok” - akkor igaz a másik rész, 
hogy: „kérhettek”.  

Ezért szellemi értelemben kell növekedni, és İbenne maradni, Jézusban! És akkor a mi 
akaratunk egy lesz, és egység lesz. Házas lesz - és akkor valóban csak azt akarom, amit İ is akar. 
Akkor tudod azt mondani, hogy: nem az én akaratom, hanem a te akaratod. 

 
1János 5:14-15 
„És ez az a bizodalom, amellyel İhozzá vagyunk, hogy ha kérünk valamit az İ akarata 

szerint, meghallgat minket. És ha tudjuk, hogy meghallgat minket, akármit kérünk , tudjuk , 
hogy megvan nekünk, amit kértünk t ıle.” 

 
Sok-sok dolog van az Igében, amely teljesen világosan érthetı, hogy Isten akarata - és ezeket 

természetesen bátran kérhetjük! Minden bizonytalanság ki van zárva ezeknek tekintetében, hogy az 
talán Isten akarata lenne, vagy nem.  

Vannak más helyzetek, amikor viszont nem tudjuk az İ akaratát. Ekkor imádkozzuk azt, hogy az 
İ akarata legyen meg az életünkben. Természetesen Isten meghallgat minden olyan imát, ami az İ 
Fiának, Jézusnak a Nevében megy fel Hozzá.  

Az imaválaszokat tekintve az idıtényezı egy másik nagyon fontos dolog.  
Sokminden, amit kérünk, addig nem jön valóságba az életünkben, amíg annak nincs ott az ideje. 

Ne felejtsd el, hogy a hit a reménylett dolgok valósága, és a nem látott dolgokról való meggyızıdés.  
Az igazi hit azt hozza, hogy meg tudunk maradni Isten akaratában. Ezért ’várás Isten Igéje 

alapján’ - az nem egy összezavartságot jelent, hanem örömet hitben.  
Amikor Isten akaratát imádkozzuk Jézus Nevében, akkor valójában az történik, hogy az İ 

helyére állunk itt a földön, azáltal, hogy használjuk a Nevét, használjuk az İ végrendeletében adott 
meghatalmazásban lévı erıt az İ Nevében.  

Ugyanakkor Jézus a Mindenható Istennél képvisel minket a mennyországban.  
Emlékezz arra, hogy amikor az İ Nevében imádkozunk, akkor nem azt képviseljük az Atyának, 

ami mi vagyunk, hanem mindazt, ami Jézus.  
 
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”  

 
Milyen módon van velünk Jézus minden napon? Az İ Nevében lévı erı által!  
Amikor segítségül hívjuk ezt a Nevet, akkor az İ jelenléte rendelkezésünkre áll.  
Bármely szolgáló, aki igazából, valóban kívánja az Úr jelenlétét az alkalmain, meg kell tanulnia 

felmagasztalni ezt a Nevet! Énekelni dalokat az İ Nevérıl, beszélni a Névrıl, prédikálni és tanítani 
az İ Nevérıl, mert az az Atya öröme, hogy elismerheti Jézus Krisztus Nevét.  

Végül is ez az a Név, amelyet a Fiának adott, aki szigorú engedelmességben járt, és megtisztelte 
Istent ezen engedelmesség által.  

Ezért te és én, amikor a hittel teljes ajkainkon kiejtjük Jézus Nevét, akkor az Atya ránk figyel.  
Hatalmunk van ebben a Névben! Hatalmunk van a démonok felett, a betegség felett, a 

gyengeségek felett, a hiány felett, és a szörnyőség minden fajtája, formája felett.  
Nem szabad önzıknek lennünk Jézus Krisztus Nevét tekintve, hanem mások hasznára kell, hogy 

használjuk ezt a csodálatos Nevet. Nem csupán a magunk hasznára! 
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Emlékezz rá: a pokol remeg, amikor egy hívı, aki tudja az ı hatalmát, hitben kimondja ezt a 
Nevet hitben. A mennyország meghallgatja, a pokol pedig remegve fél.  

Közbenjárás másokért - az a szeretet megnyilvánulása. A szeretet egy szellemi fegyverzet. Az 
ördög keményen dolgozik azon, hogy a hívıket csapdába ejtse az önzés által, hogy a szeretet útja 
hideg legyen, ahelyett, hogy szorgalmas és forró lenne.  

Ezért az összes kritikát és ítéletet imával helyettesítsd - amely szeretet, cselekvésben.  
Mert olyan nagy a kísértés, hogy megítéljünk másokat, akiknek problémáik vannak. De nagyon 

segít ilyenkor ara gondolni, hogy te vajon honnan jöttél?  
Nagyon segít nekem, amikor visszagondolok, hogy én vajon milyen voltam annak idején, mielıtt 

21 évet töltöttem volna Isten Igéjében, mielıtt a Szent Szellem ereje mőködött volna bennem éjjel és 
nappal.  

Fogd Jézus Krisztus Nevét, és szeresd vele az embereket! Imádkozz értük, használva ezt a 
csodálatos Nevet! 

Két szolgálat van, amelyet minden hívı megkapott: a kiengesztelés szolgálata - vagyis a 
megbékélés szolgálata -, és a közbenjárás szolgálata.  

Ezért kiengesztelést tudunk vinni az elveszettek felé, amikor Isten megnyitja az ajtót a 
számunkra, hogy azt megtegyük, és tudunk imádkozni másokért, akiket látjuk, hogy sérelmek érnek 
- vagyis kívül élnek az İ szövetségén.  

Erı van Jézus Krisztus Nevében! De Isten nem bíz addig meg téged az erejével, amíg fel nem 
növekszel! 

 
Efezus 4:15 
„Hanem az igazságot szólván szeretetben, mindenestıl fogva növekedjünk abban, aki a fej, 

a Krisztusban;”  
 
Bármely szolgálatot tekintve, annak a mérete illetve ereje, arányosan növekszik a szolgáló 

személyes Úrban való növekedésével. Egyre több és nagyobb eredményt fogsz látni Isten erejének a 
megnyilvánulását tekintve, ahogy növekszel te magad. Azt fogod tapasztalni, hogy Isten folyamatos 
és lassú növekedést biztosít a számodra.  

Az ördög mindig gyorsan és kapkodva akarja végezni a munkáját.  
Ezért legyél kész arra, hogy a felnıttség új szintjeire épülsz fel.  
Ne hidd azt, hogy ezek az információk Jézus Nevérıl, ez olyan dolog, amit Isten a te kezedbe 

helyezett, hogy a saját életedben, amit te magadnak szeretnél, azt gyorsan megszerezhesd. İ valóban 
odaadja szívünk minden kívánságát, de az İ szívének kívánságai elsı tekintetben az, hogy te és én 
komoly kapcsolatban legyünk İvele.  

Amikor Jézus Krisztus a tanítványaival beszélgetett arról az elıjogról, hogy az İ Nevében 
imádkozhatunk, és hogy a kéréseiket megkapják, akkor Jézus arra tanította ıket, hogy Isten ereje 
nem játék! Isten erejét nem azokra árasztja ki, akik csak játszadoznak vele, hanem azok számára, 
akik valóban komolyan készen vannak arra, hogy Isten programját itt a földön végrehajtsák.  

Hiszem, hogy te egy vagy ezek közül - máskülönben ezt a kazettát sem hallgatnád most jelenleg 
meg. Ahogy folyamatosan tovább növekszel Krisztusban, további új birodalmait fedezheted föl az 
Úr Jézus Krisztussal való együtt járás örömeinek.  

Fel kell fedezned azt, hogy - fıleg az Ószövetségben -, a neveknek jelentésük volt.  
Arra most nincs idı, hogy az összes néven végig menjünk, amelyet Isten a Bibliában adott, de 

mindazok a nevek nagyon fontosak voltak!  
Nagyon sok néven keresztülmegyünk most, amely Jézus Nevét tekinti, de ezeket is csak azért 

tesszük, hogy segítsen nekünk, amikor Jézus Krisztus Nevét kimondjuk. Nem csupán a Névrıl van 
szó, hanem arról, hogy az İ Neve kijelenti az İ tulajdonságait, hogy mi az, amit meg kellett tennie. 
A Neve fedi mindazt, amit İ beteljesített. Az İ Neve kijelenti mindazt, ami İ valójában. Az İ 
Neve képviseli İ magát. 
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2Mózes 3:10-14 
„Most azért eredj, elküldelek téged a fáraóhoz, és hozd ki az én népemet, az Izrael fiait 

Egyiptomból. Mózes pedig monda az Istennek: Kicsoda vagyok én, hogy elmenjek a fáraóhoz 
és kihozzam az Izrael fiait Egyiptomból? És felele: Én veled leszek! És ez lesz a jele, hogy én 
küldöttelek téged, hogy mikor kihozod a népet Egyiptomból, ezen a hegyen fogtok szolgálni az 
Istennek. .Mózes pedig monda az Istennek: Ímé, én elmegyek az Izrael fiaihoz és ezt mondom 
nékik: A ti atyáitok Istene küldött engem tihozzátok; ha azt mondják nékem: Mi a neve? Mit 
mondjak nékik? És monda Isten Mózesnek: VAGYOK, AKI VAN. És monda: Így szólj az 
Izrael fiaihoz: A VAGYOK küldött engem hozzátok.”  

 
Itt látjuk az Igében, hogy Isten úgy hivatkozik Önmagára, hogy: én vagyok. Egy dolog, hogy İ 

oly sok minden, hogy nincs mód arra, hogy İt a megfelelı módon leírjuk.  
Hogy lehet valakit leírni szavakban, aki mindenki, aki minden mindenekben – és ezt egy névbe 

becsomagolni? 
 
Máté 14:22-27 
„És mindjárt kényszeríté Jézus az İ tanítványait, hogy szálljanak a hajóba és menjenek át 

elıre a túlsó partra, míg İ elbocsátja a sokaságot. És amint elbocsátá a sokaságot, felméne a 
hegyre, magánosan imádkozni. Mikor pedig beesteledék, egyedül volt ott. A hajó pedig immár 
a tenger közepén volt, a haboktól háborgattatva; mivelhogy a szél szembe fújt. Az éjszaka 
negyedik részében pedig hozzájuk méne Jézus, a tengeren járván. És mikor látták a 
tanítványok, hogy İ a tengeren jár, megrémültek, mondván: Ez kísértet; és a félelem miatt 
kiáltozának. De Jézus azonnal szóla hozzájuk, mondván: Bízzatok; én vagyok, ne féljetek!” 

 
Jézus ugyanolyan módon felelt a tanítványainak, ahogy Isten annak idején Mózesnek.  
Ez elegendı kell, legyen a számunkra, hogy tudjuk, hogy az Úr velünk van, és İ mindaz, amire 

nekünk most szükségünk van, vagy amire valaha is szükségünk lesz. Pontosabban szólva, İ annyi 
minden, hogy bármely krízishelyzetben nincs arra lehetıség, hogy İ pontosan meghatározza 
Önmagát.  

Azt is felfedeztem már, hogy az Úr különbözı helyzetekben különbözı módon nyilatkoztatja ki 
Önmagát. Mindig olyan módon fedi fel magát, amire nekünk épp szükségünk van.  

Vannak könyvek, amelyek az Úrnak több mint 700 nevét tanítják az Ige alapján. Ezek címek és 
jelképek, leírások és odaszentelések, megcímzések – és mind Jézus Krisztusra vonatkozólag 
használja ıket az Ige. Ez mind Jézus Krisztus tulajdonságainak valamelyik részét célozza meg, hogy 
megvilágítsa.  

Ez a rész nagyon hiányosan ismert ebben az országban! 
Szinte minden keresztény felekezet és egyház az Egyesült Államokban a következı módokon 

prédikál errıl, fıleg, és elsı sorban az evangélisták: a Biblia minden könyvében található valami, 
amely Jézus Krisztust jelképezi. Némelyik ezek közül olyan csodálatos, és olyan jó, hogy a 
hallgatóság szinte végig kiáltozza örömében az egész könyvet.  

Például a Jelenések 1:8-ban az Ige úgy jelenti ki Jézust, mint Alfát és Omegát. Ez azt jelenti, 
hogy az elsı és az utolsó, a kezdet és a vég. Jelenti ez azt, hogy İ mindig is volt, és mindig is lesz. 

Egy másik Ige: İ az Úrnak a karja. Jézus az, aki az elveszettekhez lenyúl, és ahol mi megtaláljuk 
önmagunkat, és kiemel minket, és a szilárd talajra állít fel minket.  

Ez az Ige az Ézsaiás 53:1.  
Jézus maga az Igében ácsmesternek is hívatik. Az ácsmester házakat épít - én pedig a Szent 

Szellemnek vagyok a temploma. Jézus pedig épít engem, az én életemet. Lefektette az alapokat, İ a 
szerzıje és a bevégzıje a hitemnek, és İ alakítja ki az egész épületet. Amikor az én életem 
ácsmesterére gondolok, akkor ez leveszi a vállamról azt a gondot, hogy én a saját életemet magam 
kellene, hogy kiépítsem.  

Most a következıkben számos ilyen hivatkozáson fogunk végigmenni.  
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Márk 6:3-ban tudjuk meg, hogy Jézus maga az Ácsmester.  
Most pedig elsı sorban a prédikátoraimnak, de mindenki számára fel fogom sorolni Jézus 

Krisztus leggyakrabban elıforduló Neveit az Igében! Ezentúl fogjátok tudni, amikor Raimond Coks, 
vagy más prédikátorok ezeket a neveket említik, hogy miért kiáltoznak olyan nagy örömmel ezen 
nevek felett. 

Jézust az Ige Tanácsosnak hívja az Ézsaiás 9:6-ban: 
 
Ézsaiás 9:6 
„Mert egy gyermek születik nékünk, Fiú adatik nékünk, és az uralom az İ vállán lészen, és 

hívják nevét: Csodálatos, Tanácsosnak, Hatalmas Istennek, Örökkévalóság Atyjának, 
Békesség Fejedelmének!” 

 
Jézus mindezek a nevek, de elsı sorban a ’Tanácsosnak’ névként használják.  
Jézus Neve a Róma 10:4-ben a Törvény vége: 
 
Róma 10:4 
„Mert a törvény vége Krisztus, minden hívınek megigazulására.”  
 
A törvény vége. 
Hő és igaz, -a következı neve Jézusnak a Jelenések 19:11-ben:  
 
Jelenések 19:11 
„És látám, hogy az ég megnyílt, és ímé vala egy fehér ló, és aki azon ül vala, hivatik vala 

Hőnek és Igaznak, és igazságosan ítél és hadakozik.” 
 
Hőséges és igazságos. 
 
Zsidó 6:20 
„Ahová elıfutárként bement érettünk Jézus, aki örökkévaló fıpap lett Melkisédek rendje 

szerint.” 
 
Jézus az Útnyitó! Vagyis İ az a futó, aki elıttünk megy, és a számunkra az utat biztosítja, ott, 

ahol elızıleg nem volt út a számunkra. 
 
Kolosse 2:10 
„És ti İbenne vagytok beteljesedve, aki feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak;” 
 
Minden fejedelemségnek és hatalmasságnak Feje! 
 
Zsidó 13:6 
„Úgyhogy bízvást mondjuk: Az Úr az én segítségem, nem félek; ember mit árthat nékem?” 
 
Én Segítségem! 
Zsidó 7:2 
„Akinek tizedet is adott Ábrahám mindenbıl, akinek neve elıször azt jelenti: igazság 

királya, azután pedig Sálem királya, azaz békesség királya is.”  
 
Jézus a Békesség Királya! Szintén İ az Igazság Királya! 
 
Zsidó 13:8 
„Jézus Krisztus tegnap, és ma, és örökké ugyanaz!” 
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Zsidó 1:3 
„Aki az İ dicsıségének visszatükrözıdése, és az Õ valóságának képmása, aki szavának 

erejével tartja fenn a mindenséget, aki minket bőneinktıl megtisztítván, leült a Felségnek 
jobbjára a Magasságban,”  

 
Az İ hatalma szavával tartja fent a mindenséget! 
 
Jelenések 19:16 
„És az İ ruháján és tomporán oda vala írva az Õ neve: királyoknak Királya, és uraknak 

Ura.”  
 
Királyok Királya! 
 
Jelenések 19:13 
„És vérrel hintett ruhába vala öltöztetve, és a neve Isten Igéjének neveztetik.” 
 
Jézus Isten Igéje! 
 
1Timóteus 1:1 
„Pál, Jézus Krisztus apostola a mi üdvözítı Istenünknek, és Jézus Krisztusnak, a mi 

reménységünknek rendelése szerint.” 
 
Jézus a Mi Reménységünk. 
 
Apostolok Cselekedetei 7:52 
„A próféták közül kit nem üldöztek a ti atyáitok? és megölték azokat, akik eleve hirdették 

amaz Igaznak eljövetelét: kinek ti most árulóivá és gyilkosaivá lettetek;” 
 
Az Igaz! 
 
János 14:6 
„Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, 

hanemha énáltalam.” 
 
Az Élet! Az Igazság! Az Út! 
 
János 6:51 
„Én vagyok amaz élı kenyér, amely a mennybıl szállott alá; ha valaki eszik e kenyérbıl, él 

örökké. És az a kenyér pedig, amelyet én adok, az én testem, amelyet én adok a világ életéért.” 
 
Jézus az Élı Kenyér!  
János 11:25 
„Monda néki Jézus: Én vagyok a feltámadás és az élet: aki hisz énbennem, ha meghal is, 

él;” 
 
Jézus a Feltámadás és az Élet! 
 
János 1:49 
„Felele Nátánáel és monda néki: Rabbi, Te vagy az Isten Fia, Te vagy az Izrael Királya!” 
 
Isten Fia! 
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János 1:51 
„És monda néki: Bizony, bizony mondom néktek: Mostantól fogva meglátjátok a megnyílt 

eget, és az Isten angyalait, amint felszállnak és leszállnak az ember Fiára.” 
 
Jézus az Ember Fia! 
 
János 1:9 
„Az igazi világosság eljött már a világba, amely megvilágosít minden embert.”  
 
Jézus az Igazi Világosság! 
 
1Korintus 1:24 
„Ámde maguknak a hivatalosaknak, úgy zsidóknak, mint görögöknek Krisztust, Istennek 

erejét és Istennek bölcsességét.”  
 
Jézus Istennek Hatalma! 
 
Lukács 4:23 
„És monda nékik: Bizonyára azt a példabeszédet mondjátok nékem: Orvos, gyógyítsd meg 

magadat! Amiket hallottunk, hogy Kapernaumban történtek, itt a te hazádban is cselekedd 
meg azokat.” 

 
Jézus az Orvos! 
 
Lukács 1:78 
„A mi Istenünk nagy irgalmasságáért, amellyel meglátogatott minket a naptámadat a 

magasságból.”  

 
Jézus a mi Istenünk Nagy Irgalmassága! 
 
Titus 2:13 
„Várván ama áldott reménységet és a mi nagy Istenünk és Üdvözítınk, Jézus Krisztus 

dicsıségének megjelenését;”  
 
Jézus a mi Megtartónk. 
 
1Mózes 22:14 
„És nevezé Ábrahám annak a helynek nevét a Gondviselés Istenérıl Jehova Jirének. Azért 

mondják ma is: Az Úr hegyén a gondviselés.” 
 
Jehova Jire azt jelenti: Az Úr gondoskodik! 
 
2Mózes 17:15 
„És épített Mózes oltárt és így nevezé azt: Jehova Nisszi, az Úr az én zászlóm.” 
 
Az Úr a mi Harci Zászlónk! 
Az Úr következı Neve Jehova Raffa a 2Mózes 15:26-ban: „Én vagyok az Úr, a te gyógyítód!” 
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2Mózes 15:26 
„És monda: Ha a te Uradnak Istenednek szavára hőségesen hallgatsz és azt cselekszed, ami 

kedves az İ szemei elıtt és figyelmezel az İ parancsolataira és megtartod minden rendelését: 
egyet sem bocsátok reád ama betegségek közül, amelyeket Egyiptomra bocsátottam, mert én 
vagyok Jehova Raffa, az Úr, a te gyógyítód.” 

 
Bírák 6:24 
„És épített ott Gedeon oltárt az Úrnak, és nevezte azt Jehova Salomnak, azaz: az Úr a 

békesség, mely mind e mai napig megvan az Abiézer nemzetségének városában, Ofrában.” 
 
Jehova Shalom: az Úr a Mi Békénk! 
 
Zsoltárok 23:1 
„Az Úr az én pásztorom; nem szőkölködöm.” 
 
Jehova Raha: az Úr az én Pásztorom! 
 
Ezékiel 48:35 
„Köröskörül tizennyolcezer sing; és a város neve ama naptól fogva: Ott lakik az Úr!”  
 
Az Úr ott van! 
 
Jeremiás 23:6 

„Az İ idejében megszabadul Júda, és Izrael bátorságosan lakozik, és ez lesz az İ neve, 
amellyel nevezik İt: Jehova Cidkénu, az Úr a mi Megigazulásunk!” 

 
Jehova Cidkénu: az Úr az én megigazulásom! 
Az İ következı Neve az Igében: El Shaddai.  
 
1Mózes17:1 
„Mikor Ábrám kilencvenkilenc esztendıs volt, megjelenék az Úr Ábrámnak, és monda 

néki: Én a Mindenható Isten vagyok, El Shaddai, járj énelıttem, és légy tökéletes. 
 
Ez jelenti El Sahaddai, az Áldások Mindenható Istene. 
 
Azt hiszem, hogy most már megvan az elképzelésünk.  
Isten a mi Védelmünk, a mi Megszabadítónk, az én hatalmas Jutalmam. Isten az én Atyám! Az 

Atya nélküliek Atyja! Az én Dicsıségem, az én Rejtekhelyem, az én Megtartóm! Az Örökkévaló 
Király, a Láthatatlan, a Halhatatlan! Az én fejem felemelıje! Az Úr, aki szent a csatában! A 
Mindenható Magasságok Ura! A te öreg korod megtartója! Az élet Útja! A menedéked tábora! Az 
Úr az én részem! Az elnyomottak menedéke! A Kıszila, amely magasabb, mint én vagyok! Az İ 
felkentjének megtartó ereje! Az én dalom! Az én életem Ereje! A bajok idején menedékvár! A 
jelenlévı segítség a bajok idején!  

A mi Urunk és Mennyei Atyánknak nagyon sok más neve található az Igében - ez csak néhány 
közülük. Az Úr, aki mindenhol jelen lévı ’Én Vagyok’, mindig velünk van.  

Az Úr Neve erıt képvisel, és ezt el kell kezdenünk megérteni! Az İ dicsıséges Nevének ereje, 
az mindenek felett való! Amikor kimondjuk ezt a Nevet: Jézus – az erı azonnal, nyomban 
rendelkezésünkre áll, és tudják a sötét erık a magasságban, hogy nem tudnak ellenállni ennek a 
csodálatos Névnek! Használd, mert neked adta! Használd az ellenséggel szemben! Használd, hogy 
másokat megáldhass! Használd, hogy magadnak segíthess! Használd azért, hogy az Atya szívének 
örömet szerezhess! Mert erı van Jézus Nevében! 


