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ALAPTANÍTÁSOK 
Hatalom Jézusban 1. – Mit jelent a hatalom? 

 
A mai tanításunk a hívıknek adatott hatalomról fog szólni.  
Igaz ugyan, hogy nem közvetlenül kapcsolódik a gyógyulás és a gyógyítás területéhez, amirıl 

ma beszélni fogunk, de ez egy akkora bı, és fontos terület, hogy ez magában foglalja a 
gyógyulásodat is - hiszen ha tisztában vagy a hatalommal, amit Jézusban kaptál, akkor az ördög 
felett megvan a hatalmad, és ezáltal a betegségek felett is megvan a hatalmad. 

 
Efezus 1:16-23 
„Nem szőnöm meg hálát adni érettetek, említést téve rólatok az én imádságomban; 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, 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: És mindeneket vetett az İ lábai alá, és İt tette 
mindeneknek fölötte az anyaszentegyháznak fejévé, mely az İ teste, teljessége İnéki, aki 
mindeneket betölt mindenekkel.” 

 
Két imádság volt, amit Pál imádkozott az Efezusi levélben - és ezt az imádságot mind az Efezusi 

levélben, mind a Kolossei levélben leírja. De ezt az imádságot ma mi értetek ugyanígy elmondtuk, 
hogy Isten adjon nektek megértést afelıl, ahogy mi az, amit Jézus Krisztus által tett érted, amikor İt 
feltámasztotta a halálból. Mert ha nem érted meg, nincs megértésed efelıl, akkor soha nem lesz meg 
a reális meglátásod arról, hogy mi az, amit Jézus Krisztusban már megkaptál.  

Ezt mindig elmondom a bőnösök számára, azok számára, akik még nem tértek meg Jézus 
Krisztushoz: attól függetlenül, hogy hiszi, vagy nem hiszi, ha meghal, akkor a pokolba kerül.  

És, ahogy ezt ma meg fogom tanítani nektek, a teljes hatalom neked adatott, mint hívınek, Jézus 
Krisztus Nevében - és ha helyet foglalsz a gyülekezeti testben, tehát ha Jézus hívıje vagy, akkor 
pontosan meg fogod ma éretni, hogy milyen hatalom adatott neked ebben a testben.  

Ez az az imádság, amit Pál imádkozott, úgyhogy máris, ahogy felolvassuk az Igét, az Efezus 
3:14-21-ben, lesz megértésed errıl, hogy mi az, ami neked adatott. 

 
Efezus 3:14-21 
 „Ezokáért meghajtom térdeimet a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja elıtt, akir ıl 

neveztetik minden nemzetség mennyen és földön, hogy adja meg néktek az İ dicsısége 
gazdagságáért, hogy hatalmasan megerısödjetek az İ Szelleme által a belsı emberben; Hogy 
lakozzék a Krisztus a hit által a ti szívetekben; A szeretetben meggyökerezzetek és alapot 
vegyetek, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága és 
mélysége és magassága az Isten jóvoltának, és megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet 
felül haladó szeretetét, hogy ekképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. Annak 
pedig, aki véghetetlen bıséggel mindent megcselekedhet a bennünk munkálkodó erı szerint, 
feljebb hogynem mint kérjük vagy elgondoljuk, Néki légyen dicsıség az egyházban a Krisztus 
Jézusban nemzetségrıl nemzetségre örökkön örökké. Ámen!” 

 
Ezt az imádságot mindig saját magam számára imádkoztam - és minden alkalommal, minden 

gyógyító alkalom elıtt imádkozom értetek, hogy Isten adja meg nektek a megértés és a 
megvilágosodásnak a látását, nyissa meg a szemeiteket, legyen megértésetek arról, hogy mi az, amit 
Jézus Krisztus tett értetek.  
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Ahogy tanítottunk titeket elızıleg, ha alázatos vagy - mivel Isten ellene áll a kevélyeknek, 
ellenáll azoknak, akik úgy gondolják, hogy ık már mindent tudnak, és megnyitja a szemeit azoknak, 
akik nem úgymond olyan bután viselkednek és gondolkodnak, hogy azt hiszik, hogy ık már mindent 
tudnak. 

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

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

 
Tehát ahogy itt hallottátok, nem test, hús és vér ellen van nekünk tusakodásunk, hanem a 

sötétség fejedelmei ellen, a sötétség hatalma, ereje ellen.  
Természetesen ezt az Igét az Efezusi levél környezetében szabad csak értelmezni, azzal a 

körültekintéssel, hogy milyen hatalom adatott nekünk Jézus testében, a gyülekezetben e sötétség 
fejedelmeivel szemben.  

Mert az Efezusi levélben próbálja Pál elmagyarázni azt a gyülekezeteknek, hogy mi az, amit 
Jézus Krisztus tett: legyızte az ördögöt, és az İ Nevében hatalmad van neked is az ördög felett.  

Mivel a sötétség fejedelmei és hatalmasságai ellen kell gyızedelmeskedned, ezért küldte el Jézus 
Krisztus az İ úgynevezett küldetett hatalmát az İ gyülekezeti testébe. 

 
Efezus 1:3 
„Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, aki megáldott minket 

minden szellemi áldással a mennyekbıl a Krisztusban.” 
 
Látjátok, tehát az összes szellemi áldást megkaptuk Jézus Krisztusban.  
Tehát ez legálisan hozzánk tartozik, mint hívıkhöz, akik Jézus Krisztusban hiszünk.  
De természetesen szükség van arra, hogy ez a mi életünkben valóságként realizálódjon. 

Szükségünk van arra, hogy valóságosan megtapasztaljuk azt, ami hozzánk tartozik İáltala és 
İbenne. Mert ez a hatalom, ami adatott nekünk, ez minden hívı számára ugyanúgy megadatott, attól 
függetlenül, hogy ı azt elhiszi, vagy nem hiszi el - és ez nem csak úgy egyszerően lepottyan neked 
az égbıl.  

Kaptunk ma finom meggyet két nagy vödörrel, és az a meggy sem esett csak úgy véletlenül bele 
a vödörbe, olyan szépen rendezetten teli vödörrel. Valakinek le kellett szednie azt a meggyet a fáról.  

Ezért tehát neked is a Bibliát kell tanulmányoznod, el kell olvasnod, hogy megtudd, hogy mi az, 
ami legálisan neked adatott Jézus Krisztusban.  

Másik példa, hogy ezt jobban megértsd: neked megvan a jogod arra, hogy elmenj, és szavazz, 
attól függetlenül, hogy ezt használod-e. Hogy elmész–e szavazni, vagy nem - a jogod megvan hozzá.  

Arra van szükség, hogy a fényben, a megértésben járj, hogy megértsd pontosan, hogy mi az, amit 
Jézus Krisztus már megtett érted, amit már neked adott. 

Másodsorban, ha bármi, ami ugyan a tiéd, neked adatott már meg, de nem aszerint jársz és élsz, 
nem használod ki, akkor az neked semmi jót nem hoz az életedben.  

Ha a tudás alapján cselekszel, akkor az mindig meghozza annak az eredményét.  
A mai alkalommal is imádkoztunk az imakörben ezért az alkalomért, hogy tudás által legyen 

megértésünk.  
Más szóval lehet ugyan neked egy küldött hatalmad Jézus testében, de ha nem tudsz róla, akkor 

az neked semmi jót nem fog hozni az életedben.  
Másrészt viszont, meglehet ez a küldetett hatalom Jézus testében neked, és tudsz róla, de ha nem 

eszerint cselekszel, nem eszerint élsz, akkor sem eredményez semmi jót a te számodra.  
Mert a tudás alapján való cselekedet hozza meg az eredményt.  
Ez a hatalom mindenkinek megadatott, aki Isten gyermeke.  
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Az ördög nagyon nem akarja, hogy megtudják Isten gyermekei, hogy mi pontosan az övék, mik a 
jogaik. İ mindenképpen megpróbálja az összes erejével, hogy téged elkerítsen attól, hogy te ennek a 
tudásnak a közelébe férkızz, és megvilágosodásod legyen róla, és ha tudja, minden erejével azon 
van, hogy legyızze Isten gyermekeit.  

Isten gyermekei számára az szükséges, hogy felfedezzék, hogy nekik már megvan a joguk arra, 
hogy az ördög ne hatalmaskodjon fölöttük.  

Pontosan szólva az ördög nem tud feletted uralkodni, ha csak te nem teszed lehetıvé az ı 
számára ezt.  

És, habár itt van ez a hatalom Jézus testében, a keresztények pedig a gyülekezetbe tartoznak, a 
gyülekezeti testbe, és mégis az ördög tudja uralni az ı életüket, mert tudáshiányban szenvednek, 
nem tudják pontosan a jogaikat, mi adatott meg nekik.  

 
János 8:31-32 
„Monda azért Jézus a benne hívı zsidóknak: Ha ti megmaradtok az én beszédemben, 

bizonnyal az én tanítványaim vagytok; És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká 
tesz titeket.” 

 
Azt mondja itt az Ige: „ha megmaradtok az én tanításomban, az igazság szabaddá tesz 

benneteket.”  
Nem azt mondja, hogy az imádság fog szabaddá tenni téged! Azt mondja, az igazság fog 

szabaddá tenni titeket!  
Nem azt mondja, hogy a megszabadító szolgálat fog téged szabaddá tenni!4  
Tehát csak Isten Igéje, Isten szava, az Isten tanítása fog téged szabaddá tenni, azáltal, hogy 

megismered, hogy mi az, ami hozzád tartozik.  
Az emberek általában próbálják megtenni a többiek számára azt, amit sehonnan máshonnan nem 

tudnak megszerezni és megkapni, csak Isten Igéje által. Mert az ima nem tudja helyettesíteni Isten 
Igéjének a hatását az életedben.  

Ha vesszük ezt a példát: a lélegzés funkciója nem tudja helyettesíteni az evési funkciódat.  
Ha most vesszük az analógiát, akkor a lélegzés hasonlítható az imádsághoz. Az evési biológiai 

funkciód pedig nem más, mint amikor Isten Igéjével táplálod a szellemedet. És ha nem eszel, csak 
lélegzel, és ezt megpróbálod csinálni, akkor hamarosan meghalsz, mert mind a két funkciódra 
szükség van. 

 
Máté 4:4 
„İ pedig felelvén, monda: Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden 

Igével, amely Istennek szájából származik.” 
 
Más szóval a hited nem mőködik, ha csak nem táplálod folyamatosan és állandóan Isten Igéjével, 

és növekszik a hited - és az imádság sem mőködik egymagában a hit nélkül.  
Nem az imádság, hanem az igazság fog szabaddá tenni titeket!  
Ezért szükséges az, hogy az igazságot tanítsák nektek, az igazságot halld prédikálni, vagyis Isten 

Igéjét - és az által válsz szabaddá. Isten szavai meghozzák az eredményt, a gyümölcsöt.  
Ahogy Isten Igéjét hirdetjük, pontosan olyan, mint amikor magot vetsz el, és utána a mag kikel a 

földbıl, és növekszik a növény - ugyanúgy fog a te teljes szellemed is növekedni Isten Igéjében.  
Lukács 10:19 
„Ímé, adok néktek hatalmat, hogy a kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenségnek 

minden erején; és semmi nem árthat néktek.” 
 
„Hatalmat adok nektek” – ahogy olvastuk a Bibliában. Hatalmat kaptunk tehát. A magyar 

Bibliában ez tökéletesen van fordítva.  
Mi a különbség a hatalom és az erı között?  
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Vegyük a példát, hogy a rendırautó megállít téged, amikor ülsz a kocsidban, és vezetsz. Nem a 
saját kezeivel próbálja leállítani az autódat, egyszerően csak fölteszi a kezét, mert megvan a hatalma 
arra, hogy ı megállítson téged. És az ı mögötte rejlı hatalom, ami által neki van ereje, az pedig nem 
más, mint a magyar kormány teljes fegyverzete.  

Tehát amikor te megállsz, akkor felfedezed ezt az erıt, ami benne rejlik, de az erı pedig nem 
máshonnan jön, mint a mögötte lévı hatalomból.  

Tehát amikor mi megállítjuk az ördögöt, nekünk megvan ez a küldött hatalmunk, hogy 
megállítsuk az ı munkáját - és az erı pedig e mögött a hatalom mögött nem más, mint a Mindenható 
Isten.  

Az ördög pedig mindent megtesz, hogy téged távol tartson ettıl a tudástól, mert ha ezt a tudást 
megszerzed magadnak, akkor te az ı munkáját megszakíthatod, és ha ezzel a tudással nem 
rendelkezel, akkor viszont ı gyız le téged. Az ördög tudja pontosan, hogy te mit tudsz.  

Egy fél órával ezelıtt beszéltük fönt az emberekkel az imateremben. Amikor imádkozol, akkor 
nagyon fontos, hogy a szívedben elhidd azt.  

Amikor én imádkozom természetesen én is a hitben vagyok benne, és nem nézem a külsı 
körülményeket, hogy már megjöttek-e, amiért imádkozom.  

Éppen valaki kérte, hogy a szomszédaiért imádkozzunk, mert lehetetlenné teszik az ı 
körülményit. Mondtam, tanítottam ıt, hogy teljesen uralhatod az ördögöt a szomszédod 
megnyilvánulásaiban. De fel kell készülni arra, hogy még mielıtt az ördög elhagyja teljesen az ı 
szomszédját, azelıtt még a dolgok elıször rosszabbá válnak - mert mielıtt az ördög elmegy, még 
egyet rúg rajtad.  

Nekem is voltak ilyen szomszédaim és nekem is imádkoznom kellett értük.  
Amikor Jézus Nevében imádkozom, akkor annak úgy kell megtörténnie, ahogy azért én 

imádkozom. Mindegy, hogy az egy percen belül teljesül, egy napon belül, egy hónapon belül, vagy 
akár egy éven belül fog teljesülni - annak úgy kell lennie!  

Az Efezus 6:10-ben pedig pontosan errıl fogtok most hallani: 
 
Efezus 6:10 
„Végezetre, atyámfiai, legyetek erısek az Úrban, és az İ hatalmas erejében.” 
 
Tehát, amikor én imádkozom, akkor már többet nem kell tennem - már nincs több dolgom, 

amikor imádkoztam. Mert egyszerően az ember felfegyverkezik erre a szellemi háborúra, és megvan 
minden ereje. Ez egy szellemi háború természetesen, és a hit pajzsa például, ami rajtunk van, az által 
vagyunk megvédve a negatív erıkkel szemben, és a hit nagyon erıs és fontos. 

Nagyon fontos, hogy tudatában legyünk a küldött hatalmunk mögött rejlı erıben, ami nem más, 
mint Jézus Krisztus ereje.  

1János 4:4-ben pontosan errıl tanítanak minket.  
 
1János 4:4 
„Ti az Istentıl vagytok fiacskáim, és legyıztétek azokat; mert nagyobb İ, aki bennetek 

van, mint az, aki e világban van.” 
 
Látjátok, hogy ti már legyıztétek az ördögöt!  
A következı három-négy részben is errıl fogunk pontosan tanítani, hogy az ördög már le lett 

gyızve, meg van bénítva. Meg van bénítva Jézus által, de talán még a te éltedben ez nem történt 
meg. 

 
Kolossé 1:27 
„Akikkel az Isten meg akarta ismertetni azt, hogy milyen nagy a pogányok között eme titok 

dicsıségének gazdagsága, az tudniillik, hogy a Krisztus tibennetek van, a dicsıségnek ama 
reménysége.” 
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Látjátok, Jézus Krisztus bennünk, a mi dicsıségünk reménysége. Mindig, ahogy mondja a 

Biblia: Krisztusban. Jézus bennem van a Szent Szellem erején keresztül.  
Amikor a démonok és az ördög rám tekint, akkor nem az én kis mivoltomat tekinti, a nagyobbat 

tekinti énbennem, aki bennem van. İk Jézust látják énbennem, és ık tisztában vannak vele, hogy 
Jézus van benned, ha te tudod ezt magadról.  

Ha te magadról még ezt nem tudod, akkor viszont arra van szükség, hogy ezt hit által elfogadd, 
és az Igét beépítsd a szívedbe, ami erıt ad. 

 
2Korinthus 6:16 
„Vagy mi egyezése Isten templomának a bálványokkal? Mert ti az élı Istennek temploma 

vagytok, amint az Isten mondotta: Lakozom bennük és közöttük járok; és leszek nékik 
Istenük, és ık én népem lesznek.” 

 
Tehát ez az, ami énbennem van!  
Isten van bennem tehát, mert én Isten temploma vagyok.  
Azon gondolkodom éppen, hogy hányan vagyunk, akik ezt eddig hittük és tudtuk magunkról. 

Valóságos Jézus Krisztus hívıkrıl beszélek most, akik ezt eddig tudták, és elhitték.  
Pontosan az elızı gondolatban olvastuk el, hogy hogyan tud az ördög és hogy tud Jézus 

egymással lenni, mi köze egymásnak a kettıhöz.  
Milyen buta dolog, lássátok be: hogy lehet egy kereszténynek, úgymond ördöge, vagy 

démonikus megszállottsága - mert végül is ugye ez fordul meg nagyon sokszor az agyunkban.  
 
Máté 28:18 
„És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom 

mennyen és földön.” 
 
Tehát az a hatalom, ami Jézus Krisztusnak adatott a földön és a mennyben, az egyben a miénk is. 

Minden – ahogy mondtuk -, minden hatalom! Mi vagyunk a test, és İ meg ennek a testnek a feje, 
Jézus Krisztus - és nem lehetséges, hogy a fejnek, mármint Jézusnak bármilyen hatalma legyen a test 
nélkül, ami mi vagyunk.  

Az Efezusi levél egy nagyon jó, fontos levél, rengeteg tanítás van benne. Nagyon lassan fogunk 
ezen végig menni, hogy megértést kapjatok. 

Nézzük meg mi van az Efezusi levélben most a számunkra. Nézzük meg Isten szent munkáját! 
 
Efezus 1:19 
„És mi az İ hatalmának felséges nagysága irántunk, akik hiszünk, az İ hatalma erejének 

ama munkája szerint.” 
 
Ez lesz az a szent munka, amit Isten cselekedett.  
 
Efezus 1:20 
„Amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta İt a halálból, és ültette İt a 

maga jobbjára a mennyekben.” 
 
Itt azt olvassuk, hogy azt a csodát mutatta meg Isten, hogy feltámasztotta a Fiát, Jézus Krisztust a 

halálból. Ez volt a legnagyobb csoda, amit tett. És Jézus Krisztust az İ jobbjára ültette, a mennyei 
trónon.  

Ez az Ige folytatódik az Efezus 2:1-ben. Itt azt mondja az Ige, hogy téged Vele együtt 
feltámasztott.  
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Efezus 2:6 
„És vele együtt feltámasztott és vele együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban.” 
 
Az Ige itt azt mondja, hogy minket Jézus Krisztussal együtt támasztott fel a halálból, és együtt 

ültetett minket a mennyei trónra.  
Szeretnénk ma arra irányítani a figyelmedet, hogy mi a mi helyünk Jézus Krisztusban.  
Isten, amikor Jézus Krisztust feltámasztotta a halálból, akkor Vele együtt minket is feltámasztott. 

Amikor Jézus Krisztust a jobbjára ültette, akkor minket Jézus Krisztusban tekint. Ez közel kétezer 
évvel ezelıtt történt meg. Isten szemében a munka bevégeztetett.  

Ma meg fogjuk vizsgálni ezt a küldetett hatalmat.  
Mi tehát Jézus Krisztusban vagyunk, az İ testéhez tartozunk, és ezért nekünk megadatott az İ 

hatalma. Ezért a mi hatalmunkat gyakorolhatjuk İvele együtt, İáltala. Az İ munkája által kaptuk 
ezt meg.  

 
Efezus 1:21 
„Magasan minden fejedelemség és hatalmasság és erı és uraság és minden név fölé, mely 

neveztetik nemcsak e világon, hanem a következendıben is.” 
 
Egy-két Igére még vissza kell mennünk, amit már ezelıtt említettünk. 
Ahogy elolvastuk ebben az Igében, az összes fejedelemségek és hatalmasságok fölé ültetett 

minket Isten Jézus Krisztusban.  
 
Efezus 6:12 
„Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a 

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

 
Tehát nemcsak hogy Jézus Krisztus ül a fejedelemségek és hatalmasságok felett, hanem mi 

együtt ülünk Vele az İ trónján! 
Emlékeztek, amikor elolvastuk, hogy együtt támasztott fel Isten minket Jézus Krisztussal együtt? 

A Kolosse 2:12-ben olvastuk ezt el nektek. És, ahogy elolvastuk ezt nektek, Isten hite által jött létre.  
És amirıl ma beszélünk nektek, az a Jézus Krisztusban megadatott hatalom neked.  
Isten minket Jézus Krisztussal együtt ültetett a jobbjára, és te is ott ülsz. Ez az, ahová téged 

helyezett Isten Jézus Krisztusban, és az összes fejedelemség és hatalmasság, a sötétség összes ereje 
le lett gyızve.  

Ahogy a legutolsó részben olvastuk, Jézus Krisztus a feje ennek a testnek, és mi vagyunk a test 
maga. Nekünk kell képviselnünk a hatalmat itt a földön Jézus Krisztus testében az összes 
fejedelemség és hatalmasság fölött, a sötétség erıi felett.  

Sehol a Bibliában nem olvasod azt, hogy neked le kell gyıznöd az ördögöt, mert Jézus Krisztus 
már gyızedelmeskedett az ördög fölött.  

Tehát a realitás megvan adva, csak föl kell fedezned, hogy mi az, mit Jézus Krisztus megtett 
érted. Ez mind valóság, csak meg kell tudnod.  

De automatikusan nem lép mőködésbe a dolog.  
Jézus Krisztus nemcsak teérted halt meg, hanem ennek a városnak a legnyomorultabb emberéért 

éppúgy meghalt, mint érted, és legalább annyira tartozik ıhozzá, mint tehozzád. És én most a 
városban a legnyomorultabb féregrıl beszélek, a legalacsonyabb emberrıl, akit te annak tartasz - 
annak ugyanúgy jár minden, ahogy neked.  

Az üdvösség egymagában nem tesz jót ennek az embernek, ha csak ı el nem fogadja saját 
akaratából - pedig hozzá tartozik. Jézus Krisztusnak nem kell újra meghalnia, vagy kiontatni az İ 
vérét újra, mert már ez a személy ezt már mind megkapta, hozzá tartozik.  

Miért nem esik akkor egyszerően rá ez a dolog? Miért nem kapja meg automatikusan? 
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Azért, mert Isten azt tanítja a Bibliában, hogy menjetek a világban, és hirdessétek az 
Evangéliumot.  

Ugyanez a helyzet az újjászületett keresztényekkel.  
Amit Isten megadott neked Jézus Krisztusban, az nem száll rád automatikusan. Ezért van az, 

hogy Isten a gyülekezeti testbe adott tanítókat, hogy megtudd az ı munkájuk által, hogy mi az, ami 
hozzád tartozik - tehát hogy végül is ebbıl te a hasznodat tudjad alakítani.  

Ha te ezt soha nem tudod meg, akkor végül is nem a tiéd. Akkor az neked nem tesz semmi jót, ha 
nem tudod, hogy mi az, ami hozzád tartozik Jézus Krisztusban.  

Ha viszont tudjuk, hogy mi tartozik hozzánk, de nem úgy cselekszünk, nem az alapján 
cselekszünk, akkor sem válik valósággá a te számodra, vagy nem tesz számodra semmi jót.  

Ezért van az, hogy tanítunk benneteket, hogy az értelmedet megnyissa Isten, és megtudjad, hogy 
mi az, ami a tiéd. Mert neked kell végül is hasznot húznod abból a saját magad részére kell kivenned 
a hasznot abból, amit Jézus Krisztus megtett már érted.  

Ezért van a mai tanítás, hogy megtudjad, hogy mi a te helyed Jézus Krisztus testében, Isten 
szemében hol helyezkedsz el.  

Ahogy ezt már mondtuk, Jézus Krisztus meghalt érted a kereszten, és ez a számodra jó dolog. 
Meghalt a bőneidért, de Jézus Krisztus feltámadt, felmagasztaltatott az Atya jobbjára, és te együtt 
támadtál föl Vele, és együtt lettél ültetve a trónra az Atya jobbján.  

A Bibliában nem olvashatsz olyat, hogy neked imádkoznod kell Istenhez, hogy Isten tegyen meg 
még valamit teérted, vagy az ördöggel kapcsolatban.  

Hogy megértsétek, hogy mit akartam mondani: neked nem kell imádkoznod azért Istenhez, hogy 
İ dorgálja meg az ördögöt, és küldje el. A gyülekezeti test legkisebb tagjának ugyanannyi joga van a 
gyülekezeti testben, mint a legnagyobb tagjának. És ha csak te nem teszel valamit személyesen az 
ördöggel szemben, akkor semmi nem fog történni az ördöggel kapcsolatban. Mert tiéd a felelısség!  

Végig fogunk menni az Igéken, hogy meglássad, hogy neked megvan a helyed ebben a 
feladatban, és Isten neked adta a hitet, és a hitbıl származó erıt. 

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

mennyen és földön.” 
 
Ez azt jelenti, hogy ebben az idıben, amikor Isten ezt mondta, az összes hatalom Jézus 

Krisztusnak adatott az İ testében, és İ abban a pillanatban átadta az İ hatalmát a gyülekezeti 
testnek.  

Megnézzük, hogy ez a hatalom mit jelent:  
 
Márk 16:18 
„Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre vetik 

kezeiket, és azok meggyógyulnak.” 
Amit elıször itt említ az Ige, az az, hogy az ördögöt őzik ki.  
Természetesen itt a hatalomról beszél, és nem arról, hogy megszabadító szolgálat lenne.  
Ebben az Igében azt olvashatod, hogy minden hívınek megadatott a hatalom, hogy az ördög 

felett legyen hatalma.  
Ez egyben azt is jelenti, hogy neked megadatott a hatalom, hogy az ördög erejét megtörd a te 

életed felett, és azoknak az élete felett, akiket szeretsz. A te ’háztartásodnak’ az uralma a kezedben 
van, és az ördög hatalmát mg tudod törni felette – de ez nem azt jelenti, hogy a szomszédodnak is 
meg tudod tenni ugyanezt.  

Ez a hatalom neked megadatott a te szők körödben: a saját életed felett, és azoknak az élete 
felett, akiket szeretsz. És ki az, akinek ezt a hatalmat gyakorolnia kell? Te vagy az, akinek például a 
kezedet rá kell tenni a betegre, nem Jézusnak! 

Látjátok, Jézus Krisztus az Atya jobbjára magasztaltatott fel.  
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A Zsidó 7:25-ben mondja azt az Ige, hogy Jézus Krisztus folyamatos imaszolgálatot végez érted 
a Mennyei Atya jobbján, és hogy İ a hatalmát a gyülekezeti testbe irányította és küldte.  

Úgy gondolom, hogy ez nagyon egyszerő, de ez a hatalom egyben azt jelenti, hogy neked, neked 
személy szerint, mindegyikıtök számára meg lett adva. 

A Jakab 4:7-ben megtudhatod, hogy neked kell személy szerint ellenállni az ördögnek: 
 
Jakab 4:7 
„Vessétek hát alá magatokat az Istennek; álljatok ellen az ördögnek, és elfut tıletek.” 
 
Sokan mondják azt, hogy: én ugyan megtettem ezt, de az ördög nem ment el.  
Ilyenkor jobb, ha azt mondod, hogy: Istenem bocsáss meg, hogy hazudtam!  
Mert Isten Igéje soha nem vall kudarcot, ha te azt a szívedben elhiszed!  
A legtöbb ember még abban sem hisz, hogy van ördög.  
Aztán vannak olyanok, akik mindenben és mindenhol az ördögöt keresik.  
A fı dolog, hogy megértsd, hogy te vagy a küldetett hatalom tárgya, te vagy a célpontja, és 

neked kell, neked van meg a jogod, hogy ellenállj az ördögnek! 
Nem azt mondja az Ige, hogy imádkozz Istenhez, és majd Isten elküldi az ördögöt. Itt van az, 

ahol a keresztények hibáznak. Nem érzik azt, hogy ez a hatalom az övéké.  
Az emberek jönnek ide az alkalmakra rendszeresen, és még azt sem érzik, hogy újjászülettek-e.  
Pedig a dolog lényege ott van, hogy bátran a szívedben kell elhinned, hogy az ördög le van 

gyızve, és hogy hatalmad van. Az Isten erejében legyen hited, ne az ördög erejében!  
 
1Péter 5:8 
„Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán 

szerte jár, keresve, kit nyeljen el.” 
 
Ahogy mondja az Ige: a ti ellenségetek az ördög, úgy járkál körbe, mint egy ordító oroszlán.  
Tehát a ti ellenségetek úgy járkál körbe a világban, mint egy ordító oroszlán.  
Nem azt mondja, hogy ı egy oroszlán, ı egyszerően csak úgy jár körbe, mint egy ordító 

oroszlán, és ijesztget téged - és te egyszerően megijedsz ettıl. És ha úgy gondolod, hogy az ördög 
utánad van, és hogy téged akar elkapni, akkor meg is fog szerezni magának.  

Én mindig mondom, hogy onnan, ahonnan én jöttem, dél-Texasból, ott is úgy járkál az ördög, 
mint egy ordító oroszlán, de Jézus Krisztus kihúzta az összes fogát. Ezért aztán a keresztényekre az 
oroszlán csak cuppogni tud fogak nélkül. Csak üvöltözik és ijesztget téged, de nincs hatalma 
fölötted. 

Ma is végigmentünk reggel azokon az Igéken, hogy az ördög teljesen meg van bénítva. 
Mindig szoktam mosolyogni Kenneth Haginnek egy tanításán. Amikor az alkalmain ott voltam, 

akkor 45 percen keresztül csak egyszerően nevetett az ördögön, mert az Írások azt tanítják, hogy ı 
semmi. Teljesen meg van semmisítve!  

Az én gyógyító alkalmamon egyszer fölállt egy keresztény és azt mondta, hogy: itt van az ördög.  
Úgy éreztem, hogy fel kell állítanom, és valahogy kisegítenem a helyiségbıl. Végül is nem 

mondtam neki semmit, ı pedig végig félelemben volt, hogy az ördög itt van, és itt van.  
Nem szeretem, amikor az én alkalmaimon az emberek az ördögöt dicsıítik, és megdicsıítik az 

ördögöt.  
Ez a keresztény még azt sem tudta, hogy az ördög le van gyızve. Nem tudta, hogy nem számít az 

ördög jelenléte, mert meg van bénítva az ördög.  
Ez történt meg Smith Wigglesworth-el is, hogy az egyik éjszaka fölébredt, és az ördög volt az 

ágya mellett. Azt mondta az ördögnek, hogy: ó, azt hittem, hogy valaki van itt, de ha te vagy, akkor 
nem érdekes – és megfordult és aludt tovább.  

Kenneth Hagin is ezt mondja: az ördög állandóan vele utazik.  
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Mi a különbség, hogy ha egy csokor virág utazik veled, vagy az ördög? Egyik sem tud neked 
semmit tenni Teljesen meg van bénítva. Semmi a te szemedben.  

Azok, akik félnek az ördögtıl, rettegnek tıle, remegnek, azok nem tudják, hogy az ördög le van 
gyızve, és ezért az ördög kineveti ıket. Azért mert ık annyira buták, hogy nincsenek tisztában a 
jogaikkal.  

Az ördög teljesen, totálisan semmi, ki van nullázva. És ha beszélsz róla minden nap az életedben, 
akkor ez által nem teszel mást, mint ıt imádod és dicsıíted.  

Mi viszont Jézus Krisztust dicsıítjük, mi arról beszélünk, amit Jézus Krisztus tett értünk! 
 
1Péter 5:9 
„Akinek álljatok ellen, er ısek lévén a hitben, tudva, hogy a világban lévı atyafiságotokon 

ugyanazok a szenvedések telnek be.” 
 
Mi az ördögnek ellenállunk hitben. A hit pedig az Írásokból jön.  
Mert neked tudnod kell azt, amit a Biblia tanít errıl!  
Péter itt arról tanít, amit a Biblia mond. Az egyetlen harc, amit meg kell tenned, az a hit jó harca.  
Péter nem azt tanította, hogy küldjél Pálnak egy zsebkendıt. Miért? Mert ı tudta, tisztában volt 

vele, hogy a hívıknek milyen hatalmunk van. Mert a keresztények Jézus Krisztusban ugyanolyanok, 
mint maga Pál apostol. És ha te beszélsz a dolgokról, kimondod a száddal, hogy megtörténnek a 
dolgok , akkor azok ezáltal meg is fognak történni.  

Isten lehetıvé tette számomra azt, elhívott arra, hogy értetek, mint keresztény csecsemıkért 
imádkozzam - de ez az idı lejár, és neked fel kell fejlıdnöd arra a szintre, hogy te magadért tudj 
imádkozni a te hited által! 

 
1Péter 5:8-9 
„Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán 

szerte jár, keresve, kit nyeljen el: Akinek álljatok ellen, erısek lévén a hitben, tudva, hogy a 
világban lévı atyafiságotokon ugyanazok a szenvedések telnek be.” 

 
Efezus 4:27 
„Az ördögnek pedig ne adjatok helyet.” 
 
Pál itt azt tanítja, hogy ne adj az ördögnek helyet a szívedben, mert akkor nem tud megközelíteni 

téged, nincs hatalma feletted! Csak akkor van hatalma, ha te hagyod - tehát ez tıled függ. Az csak 
tıled függ, hogy az ördögnek van helye a te életedben, vagy nincs. És ha csak te nem teszel valamit 
az ördög munkájával szemben, akkor Jézus Krisztus nem tud tenni semmi többet érted, mert İ már 
mindent megtett!  

Neked a szellemedben kell tudnod ezeket a dolgokat ugyanúgy, mint ahogy az elmédben tudod, 
hogy kettı meg kettı az négy. 

 
Kolosse 1:13 
„Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az İ szerelmes Fiának 

országába.” 
 
Kolosse 2:14-15 
„Az által, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, amely ellenünkre volt 

nekünk, és azt eltette az útból, odaszegezvén azt a keresztfára; Lefegyverezvén a 
fejedelemségeket és a hatalmasságokat, gyızelmet aratván felettük İbenne, nyilvánosan 
megszégyenítette és mutogatta ıket.” 

 
A sötétség az ördög királysága - ez az elsı, ami kiderül ebbıl.  
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Más szóval a sátán az nem a mi fejünk – a mi gyülekezeti testünk feje Jézus Krisztus. Jézus 
Krisztus kiemelt minket a sötétség hatalmából, és áthelyezett minket Isten az İ szent Fia országába!  

Visszamenvén a 14.versre, lerontotta a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, ami azt jelenti 
más szóval, hogy megbénította ıket.  

Még egy pár Igét elolvasunk! 
 
Róma 6:14 
„Mert a b őn tirajtatok nem uralkodik; mert nem vagytok törvén y alatt, hanem kegyelem 

alatt.” 
 
Nem a törvény alatt vagyunk továbbá tehát, hanem a kegyelem alatt, és ezért a bőn nem fog 

rajtatok. Hagyni kell, hogy Jézus Krisztus uraljon minket!  
 
Lukács 10:19 
„Ímé, adok néktek hatalmat, hogy a kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenségnek 

minden erején; és semmi nem árthat néktek.” 
 
Efezus 1:22-23 
És mindeneket vetett az İ lábai alá, és İt tette mindeneknek fölötte az 

anyaszentegyháznak fejévé, mely az İ teste, teljessége İnéki, aki mindeneket betölt 
mindenekkel.” 

 
Tehát amit itt ebbıl az Igébıl kapnunk kell az az, hogy Jézus Krisztus a feje a gyülekezeti 

testnek, Minden az İ lábai alá helyeztetett - és mi pedig az İ testének a tagjai vagyunk.  
Tehát akkor hol van az ördög? A ti lábaitok alatt.  
És csak most olvastuk fel a Lukács 10:19-ben, tehát mennyivel inkább miénk akkor ez a hatalom 

az Újszövetség hívıi számára!  
Ezt minden alkalommal szeretem elmondani, hogy megértsétek, hogy Jézus Krisztus a feje ennek 

a gyülekezeti testnek! 
Hol a testnek a feje?  
A mennyországban, pontosan az Atya jobbján.  
Hol a teste?  
A test itt lent van a földön, és a fej pedig fönt a mennyországban.  
És a test pedig egybe van?  
Ugye látjátok tehát, hogy a fejnek a testtel együtt kell járnia.  
Tehát a fejedet otthon hagyod és csak a testedet hozod el ide a mai alkalomra például.  
Meg tudod-e ezt tenni? 
Tehát mi itt a földön vagyunk Jézus Krisztus testének egyenként tagjai. De Isten szemében mi 

egyek vagyunk fent a mennyországban Jézus Krisztus testével, és megadatott itt a földön nekünk az 
összes hatalom és az összes erı Jézus Krisztus Nevében! 

 
1Korinthus 12:27 
„Ti pedig a Krisztus teste vagytok, és tagjai rész szerint.” 
 
Amikor mi a gyülekezeti testrıl beszélünk, akkor ez alatt azt értjük, hogy te, mint a gyülekezeti 

testnek egy tagja, ennek a testnek vagy egy testrésze.  
Értitek akkor, hogy ez a küldetett hatalom mindenkié ebben a testben? 
Tudom, hogy még ilyen tanítást soha nem hallottatok. Nem vagyok éppen bolond, nehogy azt 

hidd, hogy errıl beszélek! A Bibliából olvastunk fel minden Igét, és meg kell értened! Arra van 
szükség, hogy Isten megnyissa az értelmetek szemeit, ahogy Pál is imádkozott az Efezusiakhoz, 
hogy Isten nyissa meg az ı értelmük szemeit, és adjon nekik bölcsesség és megértés szellemét. 
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 Addig, amíg ezt nem érted meg, hogy itt a földön milyen hatalmad van, addig soha nem lesz egy 
igazi gyızedelmes életed!  

És ez nem csak az Efezusi levélben van benne! 
A Róma 5:17-ben is ezt olvashatod, és nagyon sok más helyén még a Bibliának ezt olvashatod, 

mert legalább 4-5 különbözı módon tudnám ezt neked tanítani! Mindenhol megtalálod ezt a 
Bibliában, ez az, amit Jézus Krisztus megtett érted, és neked Isten kegyelmére van szükséged ahhoz, 
hogy ezt meg is értsd, hogy a szívedben el tudd hinni, és gyızedelmes életed legyen. 

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

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

 
Neked Jézus Krisztus által uralmad van az élet felett!  
Mikor? Most, itt ebben az életben!  
Nem akkor lesz rá szükséged, amikor a mennyországba kerülsz. Az ördög már nincs ott, akkor 

már nincs rá szükséged. Mert a mennyországban Istennél a dolgok tökéletes rendben vannak. Mert 
viszont ennek a világnak az istene pedig az ördög. 

 A 2Korinthus 4:4-ben olvashatod ezt. 
  
Jelenések 1:5-6 
„És a Jézus Krisztustól, aki a hő tanúbizonyság, a halottak közül az elsıszülött, és a föld 

királyainak fejedelme. Annak, aki minket szeretett, és megmosott bennünket a mi bőneinkbıl 
az İ vére által, és tett minket királyokká és papokká az İ Istenének és Atyjának: néki legyen 
dicsıség és hatalom mind örökkön örökké! Ámen.” 

 
Uralkodókká és fejedelmekké tett minket Jézus Krisztus által!  
Miért váltunk mi is uralkodókká és fejedelmekké Jézus Krisztussal együtt? Miért? Azért, mert 

ezt az uralmat Jézus Krisztus a gyülekezeti testébe ide helyezte a földre.  
A probléma a keresztényekkel itt a földön a következı: mint az épp most született kis 

madárkának a példája, mert amikor a mama madár jön és fog valamit a kis csemetének, viszi, a kis 
csemete becsukja a szemét, és csak a száját nyitja ki, és rögtön beveszi a falatot.  

A keresztények itt Magyarországon sajnos pontosan így viselkednek! Ugyanígy, ha bármilyen 
könyv, bármilyen tanítás napvilágot lát, felüti a fejét, akkor kinyitod a szádat, és az egészet, úgy 
ahogy van, beveszed a belsıdbe.  

Szükség van tehát arra, hogy az Igét tanulmányozd, és ez által hited legyen, növekedj a hitedben, 
és megvizsgáld a dolgokat az Isten Igéje alapján, és úgy fogadd el azokat!  

A gyülekezeti testben adatott hatalomról ma ennyit szerettem volna mondani nektek. 
 
 
Ha nem vagy rendben Istennel, akkor itt az idı arra, hogy ezt a kapcsolatot ma rendezd az 

Istennel.  
Ahogy beszéltünk elıbb a szellemi halál állapotáról. Maga a személy tudja, ha nincs rendben 

Istennel, és ez az ember úgy gondolkodik: kérlek, imádkozz értem, nem vagyok rendben Istennel. Ha 
én ma este meghalnék, nem tudom, hogy a mennyországba, vagy a pokolba kerülök-e. Kérlek szépen, 
imádkozz értem!  

Emeld föl a kezed, ha kéred ezt az imádságot, és most azonnal imádkozunk érted.  
Mondjuk el együtt ezt az imádságot - a Róma 10:9-10 versében olvashatod ezt az imádságot.  
 



Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu — Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások 

 

12/12 Jim Sanders – Alaptanítások: Hatalom Jézusban 1. 

 

Róma 10:9-10 
„Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten 

feltámasztotta ıt a halálból, üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk 
pedig vallást az üdvösségre.” 

 
Üdvösség imája következik! 
 

Drága Mennyei Atyám, Jézus nevében jövök eléd. Azt mondod az Igében: 
"Ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, 
hogy az Isten feltámasztotta İt a halálból, üdvözülsz." (Róm. 10:9) 

Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia. 
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bőneimért. 
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból az én 

megigazulásomért. 
 

Kérlek Jézus, legyél az életem Ura, Megváltója és Gyógyítója. 
Jézus, Te vagy az én Uram, Megváltóm és Gyógyítóm. 

Köszönöm, Úr Jézus, az örök életemet és a szent véredet! 
 

Ámen. 

 
 

 


