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ALAPTANÍTÁSOK 
Hatalom Jézusban 4. – Hatalom a félelmek felett 

 
Róma 8:14-18 
„Mert akiket Isten Szelleme vezérel, azok Istennek fiai. Mert nem kaptatok szolgaság 

szellemét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak Szellemét kaptátok, aki által kiáltjuk: Abbá, 
Atyám! Ez a Szellem bizonyságot tesz a mi szellemünkkel együtt, hogy Isten gyermekei 
vagyunk. Ha pedig gyermekek, örökösök is; örökösei Istennek, örököstársai pedig 
Krisztusnak; ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsıüljünk meg. Mert azt 
tartom, hogy amiket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsıséghez, mely nékünk 
megjelentetik.” 

 
Azért nagyon fontosak a hatalomról szóló tanítások, mert mi engedjük meg az életünkben azokat 

a dolgokat, amelyek megtörténnek. Szeretném, ha ezt mindannyian megértenétek, mert akkor fogtok 
kilépni, és akkor fogjátok használni azt a hatalmat, amelyet kaptatok Jézus Krisztus Nevében.  

Jézus azt mondta Péternek, hogy: neked adom a mennyország kulcsait, és amire neked megadtam 
itt a földön a hatalmat, hogy megkösd, az megköttetik a mennyben is. 

 
Máté 16:19 
„És néked adom a mennyek országának kulcsait; és amit megkötsz a földön, a mennyekben 

is kötve lészen; és amit megoldasz a földön, a mennyekben is oldva lészen.” 
 
Ezt mondta az Úr Péternek, hogy: neked adom a kulcsokat.  
Mi az, ami a mennyben kötve van? Betegségek? Szegénység? Megpróbáltatások?  
Nekünk megvan a hatalmunk, hogy itt ezeket a földön megkötözzük. Itt az idı, hogy a mi 

hatalmunkat gyakorlatként használjuk! Nem elméletekrıl van tehát szó, hanem az Úr Jézus Krisztus 
evangéliumáról! 

 
Efezus 4:11-13 
„És İ adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangélistákul, 

némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul: A szentek tökéletesbítése céljából szolgálat 
munkájára, a Krisztus testének építésére: Míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való 
hitnek és az İ megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedı 
kornak mértékére.” 

 
Isten tehát tanítókat helyez a gyülekezetbe, a szentek tökéletesítésére, hogy fölépítse a 

keresztényeket. 
 
Zsidó 2:5-6 
„Mert nem angyaloknak vetette alá a jövendı világot, amelyrıl szólunk. Sıt bizonyságot 

tett valahol valaki, mondván: Micsoda az ember, hogy megemlékezel róla, avagy az embernek 
fia, hogy gondod van reá?” 

 
Tehát az emberrıl, és az ember fiáról szól az Ige.  
 
Zsidó 2:7-9 
„Kisebbé tetted ıt rövid id ıre az angyaloknál, dicsıséggel és tisztességgel megkoronáztad 

ıt és úrrá tetted kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél.  
Mert azzal, hogy néki mindent alávetett, semmit sem hagyott alávetetlenül: de most még 

nem látjuk, hogy néki minden alávettetett.  
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Azt azonban látjuk, hogy Jézus, aki egy kevés idıre kisebbé tétetett az angyaloknál, a halál 
elszenvedéséért dicsıséggel és tisztességgel koronáztatott meg, mivel Isten kegyelmébıl 
mindenkiért megízlelte a halált.” 

 
Az angyaloknak megvan a képességük, de nincs meg a joguk arra, hogy döntéseket hozzanak.  
Mint ahogy egy kisgyereknek megmondod, hogy: „ne menj ki az utcára” - feltételezed, hogy 

szót fogad neked. Lehet, hogy ki fog menni az utcára, de nem lenne neki szabad, mert megmondtad, 
hogy ne menjen.  

Isten teremtette az angyalokat is. Bizonyos munkára teremtette ıket, amelyet el kell végezniük.  
Az áll az Igében, hogy: ıket szolgálóknak teremtetted azok számára, akiké az üdvösség lesz. 
 
Zsidó 1:14 
„Avagy nem szolgáló szellemek-é mindazok, elküldve szolgálatra azokért, akik öröklik az 

üdvösséget?” 
 
Az angyalok tehát amit meg tudnak tenni - nem tudnak például evangéliumot prédikálni.  
Az angyaloknak nincsenek tehát olyan jogaik, mint az embernek.  
Kornéliusz házában megjelent egy angyal, és Péterért küldetett, hogy Péter tudjon prédikálni, 

mert az angyalnak nem volt jogában az evangéliumot hirdetni. Mert hatalomról és kenetrıl van szó.  
 A Szent Szellem nem tudja megtenni, hogy csak İ egymagában lerontja az ördög munkáit. 

Istennek meglenne rá az ereje, de Isten elküldte az Igéjét. Azt mondta, hogy az ember uralkodjék a 
földön - és ez addig érvényes, amíg a föld bérleti joga le nem jár.  

Istennek megvan a képessége arra, hogy bármelyik pillanatban az összes gonosz erıt elpusztítsa, 
de nem tudja megtenni az adott szava miatt, mert Istennek is tartania kell a szavát. Isten korlátozva 
van az által, amit már megtervezett, amibe beleegyezett ebben az idıkorszakban. Isten számára 
lehetetlen, hogy hazudjon!  

Ezért van az, hogy jelenleg ilyen dolgok mennek végbe a földön - és az emberek ezt nem értik. 
Ahogy mondja az Ige, hogy „most még nem látjuk, hogy néki minden alávettetett”  - mert most még 
nincs az ember alá vetve. Minden Jézus alá vettetett!  

 
1János 3:8 
„Aki a b őnt cselekszi, az ördögbıl van; mert az ördög kezdettıl fogva bőnben leledzik. 

Azért jelent meg az Istennek Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa.” 
 
Ez a szó, hogy ’lerontani’, jelenti azt, hogy ’meglazítani’, ’feloldani’ és ’megsemmisíteni’.  
Tehát másképp mondva az Igét: „Isten Fia azért jött, hogy az ördög munkáit teljesen 

megsemmisítse, eltüntesse” - és ezért jött Jézus, hogy ezt megtegye.  
„A tolvaj nem egyébért, jön, hanem hogy lopjon, öljön és pusztítson” - Jézus pedig azért jött, 

hogy az ördög munkáit megsemmisítse, és az embert visszaállítsa az eredeti hatalmába és jogaiba.  
Ahogy Jézus mondja: az én gyülekezetemet visszaállítom, és az ördög erıi nem vesznek hatalmat 

rajta.  
Jézusról írja az Ige: 
 
Zsidó 2:9 
„Azt azonban látjuk, hogy Jézus, aki egy kevés idıre kisebbé tétetett az angyaloknál, a 

halál elszenvedéséért dicsıséggel és tisztességgel koronáztatott meg, mivel Isten kegyelmébıl 
mindenkiért megízlelte a halált.” 

 
Ez az Ige mondja a számunkra, hogy Jézus úgy jött, mint egy ember. 
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Zsidó 2:14 
„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.” 

 
Ez a szó, hogy ’megsemmisít’, azt is jelenti, hogy ’megbénít’ - és ez egy nagyon nagy örömhír!  
Egy jó példa az Ószövetségben: Mózes idejében a zsidók engedetlenségébıl Isten csapása 

sújtotta ıket, és mérges kígyók ölték meg a zsidókat. Ha a zsidók engedelmesek lettek volna, ez soha 
nem történik meg!  

De a siránkozásaik és a hitetlenségük folytán a mérges kígyók csapták ıket. A zsidók 
félelmükben és elkeseredésükben felsírtak Istenhez, és Isten azt mondta Mózesnek, hogy egy 
oszloprúdra egy sárgaréz kígyót tegyetek föl - mert a kígyó az mindig a sátán példája.  

Ha emlékeztek rá, az Ószövetségben, Áron, amikor a botját a földre dobta, kígyóvá változott. Az 
egyiptomi fáraó varázslói is meg tudták ezt tenni: az ı botjuk is kígyóvá változott - de az Áron 
botjából kialakult kígyó felfalta a varázslók kígyóit, és utána újra egy bottá változott.  

Itt a sárgaréz kígyó az oszlopra felrakva - ez a szent ítélet jelképe.  
„És származik egy vesszıszál Isai törzsébıl”  - és ez a vesszıszál Jézus. Jézus, aki a keresztre 

kell, hogy menjen, és bőnné vált értünk. İ bőnné lett értünk, amíg İ a földön volt. Elnyelte a bőnt – 
így is mondhatnánk. 

 Ennek jelképe, hogy miután a kígyó elnyelte a többit, újra vesszıszállá, bottá változott. Mózes a 
sárgaréz kígyót egy ilyen oszlopra tette, és akit kígyó megmart, és erre a sárgaréz kígyóra nézett, az 
meggyógyult.  

Miért használt Isten egy ilyen jelképet: sárgaréz kígyót oszlopra tőzve?  
Azért, mert Jézus bőnné lett értünk. A sárgaréz pedig a szent ítéletet jelképezte.  
Ha mi Jézusra tekintünk, akkor szent ítélet alá esünk. A sátán megbénul ez által, és minket nem 

tud befolyásolni. A szent ítélet a sátánt teljesen ártalmatlanná tette! Ha te arra tartod a szemed, amik 
történtek, ha arra tekintesz, ha azt látod: amikor Jézus meghalt a kereszten, akkor teljesen 
megbénította az ördögöt.  

Tehát a szent ítélet a sátánt teljesen megbénította - ha a gyülekezet Jézusra tekintene! 
 
Máté 4:4 
„İ pedig felelvén, monda: Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden 

Igével, amely Istennek szájából származik.” 
 
Isten minden Igéje a táplálékunk.  
Van ennek egy ellentétes igazsága is: ha Isten minden Igéjével élünk, akkor az ördög szavait nem 

veszed tekintetbe. Ha viszont mindig az ördögöt idézed, akkor szellemileg halsz meg.  
Le leszel gyızve anyagi tekintetben, fizikai tekintetben is legyızötté válsz, ha mindig csak az 

ördög igéit idézed.  
De ne felejtsétek el, hogy Jézus szavaiban élet van! Tekintsetek Jézusra! Legyen meg a 

hatalmatok!  
 
Zsoltár 8:2-3 
„Mi Urunk Istenünk, mily felséges a Te neved az egész földön, a ki az egekre helyezted 

dicsıségedet. A csecsemık és kisdedek szájával erısítetted meg hatalmadat a Te ellenségeid 
miatt, hogy az ellenséget és bosszúállót elnémítsd.” 

 
Ez egy nagyon jó Ige az újjászületett keresztények számára! Ha ebben a percben újjászülettél, és 

ha a szádat és az érzelmeidet kordában tartod, és csak Isten Igéit idézed, akkor ez elnémítja az 
ellenséget.  
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Jézus is ezt tette! Minden alkalommal, ahányszor a sátán megkísértette, Isten Igéjét idézte. Ez 
volt Jézus Krisztus hatalmának a gyakorlása az ördöggel szemben. Az İ hite Isten Igéjében volt. Ez 
teljes mértékben megrázza az ördög királyságát, úgy, hogy nem lehet helyre hozni.  

Jézus csak ennyit mondott: „meg van írva”.  
 
Zsoltár 8:3-6 
„A csecsemık és kisdedek szájával erısítetted meg hatalmadat a Te ellenségeid miatt, hogy 

az ellenséget és bosszúállót elnémítsd. Mikor látom egeidet, a Te ujjaidnak munkáját; a holdat 
és a csillagokat, amelyeket teremtettél: Micsoda az ember, hogy megemlékezel róla? És az 
embernek fia, hogy gondod van reá? Hiszen kevéssel tetted ıt kisebbé az Istennél, és 
dicsıséggel és tisztességgel megkoronáztad ıt! Úrrá tetted ıt kezeid munkáin, mindent lábai 
alá vetettél;” 

 
Megkérdezhetnétek, hogy: hiszi valaki ezeket az Igéket, úgy, ahogy le van ide írva?  
Igen, én mutatok valakit, aki hitte! Nézzük meg, hogy Jézus hogy hitte:  
 
János 10:34-36 
„Felele nékik Jézus: Nincs-é megírva a ti törvényetekben: Én mondám: Istenek vagytok? 

Ha azokat isteneknek mondá, akikhez az Isten beszéde lın, és az írás fel nem bontható, Arról 
mondjátok-é ti, akit az Atya megszentelt és elküldött e világra: Káromlást szólsz; mivelhogy 
azt mondám: Az Isten Fia vagyok?!” 

 
Tehát egyet már találtunk: Jézust! Jézus így hitte.  
Mit idézett? Isten Igéjét idézte. Isten Igéje minden helyzet felett uralkodik.  
Ahogy mondja Jézus: „az Ige fel nem bontható.” Ha az ördög munkái le lennének teljesen 

rontva, és Jézusnak nincs más teste itt a földön, csak a gyülekezeti teste, és ez az a test, akinek a lába 
alatt van a sátán.  

Nagy különbséget hoz, amikor megértjük, hogy miért!  
Milyen hatalmat gyakorolunk, amikor a testünknek beszélünk? Néha, amikor hatalommal 

szólunk a testünkhöz, lehet, hogy nem aznap történik meg, lehet hogy egy hónap, vagy egy év 
múlva, mert a szellemünkbe be kell építeni ezeket az igazságokat - és a hit pedig jön. A hit jön!  

De azért, mert nincs rögtön eredmény, megkérdezheted, hogy miért használnak az emberek 
orvosságot? Mert a hitük még nincs kiépítve arra a szintre, hogy anélkül meggyógyuljanak. Ha nem 
találja meg az ember, hogy hol rontotta el, lehet, hogy gyógyszer nélkül meghal!  

Ne legyen senkinek lelkiismeret furdalása azért, mert gyógyszert kell bevennie!  
Egyszer volt egy ismerısöm, akinél a családban csecsemı született, és a kis csecsemınek volt 

egy bırkiütése. Nem vitték el az orvoshoz, mert úgy érezték, hogy akkor az Ige ellen tesznek. 
Késıbb elvitték az orvoshoz, és a kisgyerek meggyógyult.  

Értsétek meg tehát, hogy a hitet fel kell építeni, és az Ige képet, megértést épít bennünk ki! 
 
Zsoltár 82:1-8 
„Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az istenek között. Meddig ítéltek még hamisan, és 

tekintitek a gonoszok személyét? Szela. Ítéljetek a szegénynek és árvának; a nyomorultnak és a 
szükségben lévınek szolgáltassatok igazságot! Mentsétek meg a szegényt és szőkölködıt; a 
gonoszok kezébıl szabadítsátok ki. Nem tudnak, nem értenek, sötétségben járnak; a földnek 
minden fundamentuma inog. Én mondottam: Istenek vagytok ti és a Felségesnek fiai ti 
mindnyájan: Mégis meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely f ıember. Kelj 
fel, oh Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül minden népek.” 

 
A 6.versben olvashatjuk: „a Felségesnek fiai.”  
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A felséges fiainak pedig uralkodniuk kell az élet minden körülményei felett - ezért tehát az életed 
minden egyes körülménye felett uralkodnod kell, gyızedelmesen!  

Az ördög az, amely megpróbál téged legyızni.  
Nem megyünk részleteibe bele, de a Márk 4-ben olvashatjátok, hogy melyek azok a trükkök, 

ahogy az ördög megpróbálja az Igét kilopni a szívedbıl. Az ördög azonnal ott terem, és megpróbálja 
kivenni, kilopni az Igét a szellemedbıl, a szívedbıl.  

Öt módja van annak, hogy téged megbotránkoztasson. 
 
Róma 5:17 
„Mert ha az egynek bőnesete miatt uralkodott a halál az egy által: sokkal inkább az életben 

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

 
A bıvített Bibliafordítás szerint: „uralkodnak az életben, mint királyok, az egy Jézus Krisztus 

által.”   
Jézus Krisztus volt Isten Igéje. De legyızötté válhatsz az ördög szavai által.  
Minden egyes megpróbáltatás után erısebben kell kikerülnöd! De a megpróbáltatások során 

Isten Igéjét kell használod!  
Sokszor a keresztények egy tragédia után  Istent okolják. Azt hiszik, hogy Isten okozta. Ez 

pontosan olyan, mint amikor a kisfiú látja a tőzoltóautót, látja, hogy a tőzoltóautó mindig megy a 
tőzeset színhelyére. Végül is megkérdezi az édesapját: ez a tőzoltóautó miért gyújt annyi tüzet a 
környéken? Azt hitte a kisfiú, hogy a tőzoltóautó okozza a tüzet, pedig a tőzoltó autó csak a tőz miatt 
van ott. A keresztények is ugyanígy ebbe a hibába esnek: Jézus Krisztust okolják nagyon sok 
tragédiáért. Jézus Krisztus csak megpróbálja kivinni az embereket ezekbıl a tragédiákból!  

A tolvaj, az ördög az, aki ezeket a tragédiákat okozza!  
Miért van Jézus Krisztusnak hatalma?  
Azt mondta Jézus, hogy: „az Atyám szavait mondom nektek”.  
Nektek is arra van szükség, hogy az Igét idézzétek, és azt a hitet magatokba építsétek. Isten hite 

apránként épül belétek. Ahogy folyamatosan mondod az Igét, megvallod magadnak az Igét, ez a 
szent energia beléd épül. Isten Igéje mőködésbe hozza ezt a szent energiát, ezt a szent erıt.  

Amikor Isten Igéje alapján cselekszel, akkor Isten személyiségét hozod mőködésbe a te 
számodra. Ezt mondja az Ige: „azok, akik a kegyelemnek és az igazságnak bıségét kapták”.  

Az emberek ennek ellenére nem képesek arra, hogy ezt a kegyelmet a saját számukra elfogadják.  
Jézus az İ megdicsıült testében a mennyben van, itt a földön mi képviseljük, mint hívık az İ 

testét. Itt, jelenleg ma a földön Jézus teste mi vagyunk, a hívık - és ha mi el szeretnénk az ördög 
munkáit pusztítani, a betegeket meggyógyítani, akkor együtt kell mőködnünk a Szent Szellemmel, 
Isten Igéjén keresztül, hogy megláthassuk azt, amit Isten munkálkodik ebben az órában. 

 
Máté 8:5-8 
„Mikor pedig beméne Jézus Kapernaumba, egy százados méne hozzá, kérvén İt, és ezt 

mondván: Uram, az én szolgám otthon gutaütötten fekszik, és nagy kínokat szenved. És monda 
néki Jézus: Elmegyek és meggyógyítom ıt. És felelvén a százados, monda: Uram, nem vagyok 
méltó, hogy az én hajlékomba jöjj; hanem csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám.” 

 
Látjátok: a százados létre hozta a valóságát azáltal, hogy kimondta elıre, hogy mi fog történni.  
 
Máté 8:9-10 
„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. Jézus pedig, amikor ezt hallá, elcsodálkozék, és monda az İt követıknek: Bizony 
mondom néktek, még az Izraelben sem találtam ilyen nagy hitet.” 
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Itt tehát egy pogány emberrel találkozunk. Ez egy római polgár, aki nem tartozik a szövetség alá. 
Ez az ember viszont értette a hatalmat, és hogy az hogy mőködik. Azt mondta Jézusnak, hogy: csak 
mondd ki a szavakat, és az én szolgám meggyógyul.  

Ez a százados nem ismerte Isten Igéjét, nekünk viszont megadatott Isten Igéje!  
Tudjátok, mit mondott Jézus?  
„ Izraelben nem találtam ilyen nagy hitet!” 
Ez az ember megérti a hatalmat - azoknak a szavaknak a hatalmát, amelyet kimond. Ha beszél, 

kimondja, hogy: az én szolgám meggyógyul, ha egy szót is szólsz. A százados mondja, hogy: én is 
hatalom alá tartozó ember vagyok, és ha te csak kimondod ezt a szót, az én szolgám meggyógyul.  

A 10. versben mondja Jézus, hogy: legyen neked a te hited szerint, a kimondott szavaid szerint. 
Ahogy hitted, úgy legyen neked.  

Ez az ember tehát kiárasztotta a hitét. Ez az az érintkezési pont, ahol a hiteddel fel kell érned 
Istenhez. Meg kell teremtened ezt a kontaktust. Jézus azt mondta: „legyen neked a te hited szerint”.  

Jézus Krisztus fel volt kenve a Szent Szellemmel és erıvel.  
 
Apostolok Cselekedetei 10:38 
„A názáreti Jézust, mint kené fel İt az Isten Szent Szellemmel és erıvel, aki széjjeljárt jót 

tévén és meggyógyítván mindeneket, kik az ördög elnyomása alatt voltak; mert az Isten volt 
İvele.” 

 
A betegség és a fájdalmak, a gyengeségek az ördögtıl vannak. Megvan a jogunk, hogy 

használjuk a hatalmunkat ezen dolgok felett.  
A százados elıre megteremtette a kimondott szavaival a gyógyulás valóságát - tehát nekünk is 

meg kell teremteni a szánkkal.  
Valaki azt mondja, hogy ez csak arra való törekedésünk, hogy olyanok szeretnénk lenni, mint 

Isten.  
Isten Igéje uralkodó, és ha a Bibliában megtaláljuk a választ, akkor mindig ’igen’ a válasz. Pál 

írja az Igében, hogy minden ígéretre igen és ámen a válasz.  
Tehát annyit kell csak tenni, hogy egyességben kell lennünk Isten Igéjével, mert Isten Igéjét már 

megalapozta.  
Nagyon sokatok soha nem hallott a gyógyulásról - de ha megtaláljátok ennek az alapját az 

Írásokban, akkor a hitetek ott lesz, és meggyógyultok.  
Nagyon sokan, akiket nem tanítottak erre, ma sajnos már a temetıben vannak, mert olyan 

gyülekezetbe jártak, ahol nem tanították ıket a gyógyulásra - és ez hatalmas különbség!  
Ha a rossz, helytelen dolgokban hiszünk, akkor ezeket a rossz és helytelen dolgokat kapjuk meg! 
Ahogy láttuk az Igében, a százados elıre kimondta a dolgok valóságát. Jézus pedig kimondta 

azokat a szavakat, amit a százados kért, és a százados megköszönte, és elment. Ahogy hazafelé 
ment, jöttek a hírvivık, és mondták, hogy: „a te szolgád még abban az órában meggyógyult”.  

Tehát nekünk is ki kell mondanunk dolgokat, hogy annak a valóságát megalapozzuk. 
 
1Mózes 11:1-6 
„Mind az egész földnek pedig egy nyelve és egyféle beszéde volt. És lın mikor kelet felıl 

elindultak, Sineár földén egy síkságot találának, és ott letelepedének.  
És mondának egymásnak: Jertek, vessünk téglát és égessük ki jól; és lın nékik a tégla kı 

gyanánt, a szurok pedig ragasztó gyanánt. És mondának: Jertek, építsünk magunknak várost 
és tornyot, melynek teteje az eget érje, és szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne széledjünk 
az egész földnek színén. Az Úr pedig leszálla, hogy lássa a várost és a tornyot, melyet építenek 
vala az emberek fiai. És monda az Úr: Ímé e nép egy, s az egésznek egy a nyelve, és 
munkájának ez a kezdete; és bizony semmi sem gátolja, hogy véghez ne vigyenek mindent, 
amit elgondolnak magukban.” 
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Isten mondja tehát: „bizony semmi sem gátolja ıket, hogy véghez ne vigyenek mindent, amit 
elgondolnak magukban.” 

Ezek az emberek nem keresztények voltak - ezek az emberek ördögimádók voltak. Gonosz 
emberek voltak.  

Abban az idıben a nyelv egyféle volt, pár szóból álló nyelv volt. A szavak mindig képeket 
festenek - és ahogy ezeket a szavakat kimondták, és a képet megfestették, hogy ilyen hatalmas várat 
építenek, ezáltal ennek a valóságát létrehozták.  

Mindannyian tehát egy nyelven beszéltek, és ugyanazokat a szavakat mondták ki. Mit tett ezek 
után Isten?  

 
1Mózes 11:7 
„Nosza szálljunk alá, és zavarjuk ott össze nyelvüket, hogy meg ne értsék egymás 

beszédét.” 
 
Tehát Isten a nyelvüket ezért össze akarta zavarni, hogy ne tudják kimondani azt, amit 

szeretnének, és ne tudják megérteni azt, amit beszélnek. Ezáltal tudta Isten a torony építését 
leállítani. Mert Isten is mondta, hogy semmi nem tudja meggátolni ıket, amíg egy nyelvük van - 
amíg tehát mindannyian ugyanazt a dolgot mondják ki és jelentik ki.  

Szeretnélek emlékeztetni benneteket, hogy ezek nem keresztények voltak, hanem ördögimádók - 
és ezek is Isten képére teremtett emberek voltak. De amíg egy a nyelvük, addig semmi sem gátolja 
ıket, hogy véghez ne vigyenek mindent, amit elgondolnak!  

Meg kell értenünk tehát, hogy a szavak hatalmat képviselnek! 
 
Lukács 10:18-19 
„İ pedig monda nékik: Látám a Sátánt, mint a villámlást lehullani az égbıl. Ímé, adok 

néktek hatalmat, hogy a kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenségnek minden erején; 
és semmi nem árthat néktek.” 

 
A sátán képességei tejesen az ı rászedésén alapulnak.  
Isten a hatalmat nekünk adta - és ez még az Ószövetség átmeneti idején történt. Mi pedig az 

Újszövetség alatt élünk! Jézus még az Ószövetség kereteiben mőködött, mert Jézus akkor még nem 
halt kereszten, vagyis még nem támadt fel a halálból.  

Jézus tehát megadja a hatalmat, és megadja a kenetet, vagyis a képességet arra, hogy meg tudjuk 
tenni.  

Nagyon sok dologban hibázik a mai ember a hatalmat és a képességeket tekintve! 
 
Lukács 17:5 
„És mondának az apostolok az Úrnak: Növeld a mi hitünket!” 
 
Az elızı Igeversekben Jézus a tanítványokkal beszél a megbocsátásról, és a tanítványok azt 

kérték, hogy: növeld a hitünket.  
Nagyon sokunk a mai napon is a meg nem bocsátás szellemében él. Sokszor az embernek hitben 

kell megtenni az elsı lépést a megbocsátásban.  
Voltam már én is olyan helyzetben, hogy nem akartam megbocsátani, de megbocsátottam - és 

nem akarok ilyen helyzetbe kerülni, mert ez az embert megkötözöttségekben tartja!  
 
Lukács 17:5-6 
„És mondának az apostolok az Úrnak: Növeld a mi hitünket! Monda pedig az Úr: Ha 

annyi hitetek volna, mint a mustármag, ezt mondanátok ím ez eperfának: Szakadj ki 
gyökerestıl, és plántáltassál a tengerbe; és engedne néktek.” 
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Itt Jézus azt mondja a tanítványoknak, hogy: nincs szükségetek nagyobb hitre. Hanem - azt 
mondja Jézus, hogy - beszéljetek azokhoz a dogokhoz, amelyek megkötöznek benneteket, mintha a 
magot ültetnétek el, mert a szavatokban lévı hatalom fogja a dolgoknak a hátoldalát megszüntetni.  

Nézzétek meg, hogy az Úr milyen példát használ! Nem a fáról beszél Jézus - hanem csak 
jelképes, és a mi problémáinkat jelképezi.  

Itt a tanítványok életében az alapvetı probléma a meg nem bocsátás volt. Jézus azt mondja itt, 
hogy: naponta hétszer bocsáss meg!  

Egy másik helyen Jézus úgy tanít, hogy naponta hetvenszer hétszer, vagyis összesen 
négyszázkilencvenszer meg kell bocsátanotok.  

Azt mondja Jézus: ha annyi hitetek van, mint a mustármag, és azt mondanátok, beszélnétek a 
meg nem bocsátáshoz, akkor a szátokkal ki tudjátok tépni a meg nem bocsátás gyökerét, és a 
tengerbe tudjátok tenni. És ez a meg nem bocsátás engedelmeskedik nektek, és a ti szavaitoknak.  

Tehát megparancsolod a meg nem bocsátás szellemének, hogy menjen el, mert te megbocsátasz, 
még akkor is, ha nem úgy érzel - és mivel a te kimondott szavaidnak megvan ez a hatalma, Isten úgy 
tekinti, hogy te már megbocsátottál, neked is megbocsátottak.  

Azt lehet mondani, hogy a te szavaid engedelmeskednek neked. Neked kell azt a hatalmat 
gyakorolni, amit te kaptál!  

Nincs meg a hatalmad, hogy valakinek megbocsáss?  
Természetesen megvan a hatalmad az összes olyan erıvel szemben, amely a te életedet kihívja.  
A másiknak nem fogsz csupán azért megbocsátani, mert a Biblia azt írja, hanem csak azáltal 

tudsz megbocsátani, ha a leírt Igének cselekvıjévé válsz.  
Ennek ellenére az emberek nagyon sokszor pont az ellenkezıképpen cselekednek: negatív 

irányban teszik a megvallásaikat.  
Azt mondják, hogy: ha ez a számla már legközelebb jön, már nem tudjuk kifizetni - és ahogy 

mondod, hogy egyre rosszabbá és rosszabbá válik, úgy ennek a valóságát is eszed, egyre rosszabbá 
válik, mert elengedted a negatív szavak hatalmát negatív irányba - és ilyenkor a sátán ereje tud 
mőködni azokban a szavakban, és valósággá fog válni, amit elvetettél. 

 
Márk 11:23 
„Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjál a 

tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy a mit mond, megtörténik, meg lesz 
néki, a mit mondott.” 

 
„Meglesz néki amit mondott!” 
Az az oka, hogy Jézus Krisztus nem mondott semmit a negatív oldalról, mert nem akar téged arra 

az oldalra. Szerette volna, ha megtudod a szavaidban lévı hatalmat, hogy meg tudd változtatni az 
életedet, hogy meg tudd változtatni az életedben a körülményeidet!  

Ezek a dolgok nem zajlanak le egy éjszaka leforgása alatt. A hit nem jön egy-két nap alatt. Tehát 
a szavaid hatalmával egyszerően egyre kisebbé és kisebbé válik az a hegy. Mondd ki, jelentsd ki, 
hogy Isten milyen hatalmat adott neked!  

Rá fogsz jönni arra, hogy az életedben legnagyobb problémáidat a szavaiddal teremtetted meg. 
Azokkal a szavaiddal, amelyeket hosszú évek során nap, mint nap mondogattál.  

 
Jakab 3:1-2 
„Atyámfiai, ne legyetek sokan tanítók, hiszen tudjátok, hogy súlyosabb ítéletben lesz 

részünk. Mert mindnyájan sok dologban vétkezünk. Ha valaki beszédben nem vétkezik, az 
tökéletes ember, képes az egész testét is megzabolázni.” 

 
Emlékezzünk arra, hogy Jakab együtt élt Jézussal! Azt tanítja Jakab: „ha valaki beszédben nem 

vétkezik, az tökéletes ember. Képes az egész testét is megzabolázni.”  
Vagyis ha vesszük a szavainkat, azokkal a szavakkal az egész testünket uralhatjuk!  
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Mondhatja valaki, hogy: én nem tudok meglenni sütemények nélkül! Lehet, hogy olyan kövér 
leszek, mint maga az egész cukrászda.  

Valószínőleg olyan kövérek is lesznek.  
 
Jakab 3:3-6 
„Ímé, a lovaknak szájába zabolát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nékünk, és az egész 

testüket irányíthatjuk. Vagy nézd a hajókat, noha mily nagyok, és mégha erıs szelek hajtják is 
ıket, mindazáltal a kis kormányrúd oda irányítja, ahová a kormányos szándéka akarja. Így a 
nyelv is kicsiny tag, de nagy dolgokkal dicsekszik. Ímé, csekély tőz mily nagy erdıt felgyújt! A 
nyelv is tőz, a gonoszságnak összessége. Olyan a nyelv a mi tagjaink között, hogy megszeplısíti 
az egész testet, és lángba borítja életünk folyását, miközben maga is lángba borul a gyehenna 
tüzétıl.” 

 
Tudjátok, hol ez a nyelv?  
A szátokban. Tudjátok: a mi nyelvünk - és ez bizony nincs megnevelve. 
 
Jakab 3:7-8 
„Mert minden fajta vadállat, madár, csúszómászó és tengeri állat megszelídíthetı, és meg is 

szelídíti az ember: De a nyelvet senki sem képes megszelídíteni az emberek közül; 
fékezhetetlen gonosz az, halálos méreggel teljes.” 

 
Az ember a saját nyelvét nem edzheti természetbeli képességeivel - de, hála Istennek, a Szent 

Szellem meg tudja tenni!  
Mire jó például a nyelveken szólás?  
Ez fogja edzeni a nyelvedet - mert a nyelvünket a szellemünkhöz kell csatolni, és akkor a 

szellemi lényünk tud imádkozni a nyelvünkön keresztül.  
Tudjátok, így tud Jézus Krisztus közbenjárni értünk. Imádkozik érted, rajtad keresztül, a te 

szellemeden keresztül. A szellemedbıl felszökellı szavak a szádon keresztül jönnek ki. Nem a 
fejedbıl!  

Látjátok, a lovak szájába helyezett zabola is hogy tudja a lovakat irányítani: az egész testét tudja 
irányítani.  

Ha nem tetszik, hogy hogyan él a tested, hogyan van a tested, akkor a nyelvedre figyelj oda! Ha 
nem tetszik, hogyan megy az életed folyása, akkor nézd meg a nyelvedet! Mert a szavakban lévı 
hatalom az, amely megalapozza az életed köveit! 

 
Jakab 3:4 
„Vagy nézd a hajókat, noha mily nagyok, és mégha erıs szelek hajtják is ıket, mindazáltal 

a kis kormányrúd oda irányítja, ahová a kormányos szándéka akarja.” 
 
Tehát maga a kormányos irányítja a hajót. De amikor elıször fordítja el a kormányos a 

kormányt, akkor még nem tudod megmondani, hogy elfordul a hajó, de ha megfelelı ideig tartja 
abban az irányban a kormányos a kormányt, akkor a hajó bizony elfordul. A teljesen ellentétes 
irányba is akár.  

Tehát amikor mi elkezdjük megvallani Isten Igéjét, és hitben kezdünk megvallani, hogy: én 
megbocsátok - akkor elıször még csak a kis lépéseket teszed meg. Lehet, hogy még nem is hiszed, 
amikor elıször kimondod, de hála Istennek, ott lesz a szívedben, ha hit által mondod.  

Sokszor, amikor azt mondod legelıször, hogy: megbocsátok - még nem is hiszed, de ha kitartó 
vagy benne, akkor a teljesen ellenkezı irányba is akár elindulhat a hajó! 
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Jakab 3:5 
„Így a nyelv is kicsiny tag, de nagy dolgokkal dicsekszik. Ímé, csekély tőz mily nagy erdıt 

felgyújt!”   
Tehát látjátok: a nyelv egy csekély tőz, amely nagy erdıt felgyújt.  
Ugyanígy a szavakban is hatalom van.  
Mondják az emberek, hogy: hát elolvasom a Bibliát, de bizony semmit nem értek belıle. Azon 

csodálkozom, miért?  
Milyen régóta mondogatod például? Negyven éve?  
Azt kellene mondanod, hogy: Isten bölcsessége és kijelentése ott van, ahányszor csak olvasom a 

Bibliát! Egyre nagyobb kijelentést kapok belıle!  
A szavaidban lévı hatalom hozta valóságba azt, amit te értettél a szavaid mögött. 
Tehát azért nem érted a Bibliát, mert mindig azt mondogattad, hogy te nem érted meg mi van a 

Bibliában - és a szavaidban lévı hatalom ezáltal elzárta Isten bölcsességét, hogy feléd irányulhasson.  
A te saját szavaid által kerültél a pusztulás útjára! 
 
Jakab 3:8 
„De a nyelvet senki sem képes megszelídíteni az emberek közül; fékezhetetlen gonosz az, 

halálos méreggel teljes.” 
 
„Megfékezhetetlen, halálos méreggel teljes.”  
Ez pedig az újjá nem született szellem nyelve - az olyan nyelv, amely nem megszelídített.  
Senki sem szelídítheti meg a nyelvet természetes eszközökkel.  
Dicsıség és hála az Úrnak, a Szent Szellem meg tudja tenni! 
 
Jakab 3:9-11 
„Ezzel áldjuk az Istent és Atyát, és ezzel átkozzuk az embereket, akik az Isten 

hasonlatosságára teremttettek: Ugyanabból a szájból jön ki áldás és átok. Atyámfiai, nem 
kellene ennek így lenni! Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból csörgedeztet-e édest és 
keserőt?” 

 
Tehát látjátok, a forrás sem tudja ezt megtenni - és ti ennek ellenére az áldást és az átkot is 

egyformán mondjátok.  
Ha lehet mondani, hogy az egyik fajta víz tönkre teszi a másikat. A keserő víz nem ízlik jól a 

szájnak.  
Ezért ez a nyelv nem jó, amelybıl kétfajta beszéd jön ki. Olyankor a szavaid nem mőködnek a 

számodra, gyengék a szavaid.  
Az ördög úgy próbál tenni, hogy ne legyen erı a szavaidban, hogy ne higgyünk abban, amit 

kimondunk.  
Ezért nagyon kell figyelni arra, hogy mit mondunk ki! Nem akarunk kötöttségekbe kerülni. 

Szeretnénk az Igébe kerülni!  
Sokszor az emberek azért beszélik a helytelen dolgokat, mert helytelen dolgok vannak a 

szívükben. Nem tudod, hogy mit jelentenek a megkötözöttségek addig, amíg a nyelvedet meg nem 
zabolázod!  

Ha nem teszel a nyelvedre zárat, a nyelved elıbb utóbb megöl téged! 
Jakab 3:6 
"A nyelv is tőz, a gonoszságnak összessége. Olyan a nyelv a mi tagjaink között, hogy 

megszeplısíti az egész testet, és lángba borítja életünk folyását, miközben maga is lángba borul 
a gyehenna tüzétıl.”  

 
A nyelv tehát képes az egész testet megszeplısíteni!  
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Ha mindenki egészséges a családodban, akkor neked is egészségesnek kell lenned, hacsak nem 
hagyod, hogy a te nyelved helytelen irányba vigyen téged. Tudod, hogy a kimondott szavaid le 
tudják zárni a természetes gyógyulási erıket.  

Éppen ma beszéltem itt Pesten egy emberrel, aki angolul beszélt. Beszélt a testében lévı 
fájdalmakról, és hogy hogyan fog az orvoshoz menni. Borzasztóak voltak a szavai! Próbálta, hogy 
minél több rosszat találjon magában: hogy milyen rossz állapotba került – csak errıl beszélt. 
Elmesélte a történetet: mesélt egy emberrıl, aki 34 éves volt, és még soha nem volt beteg életében, 
és aztán megbetegedett, rákos lett, két hónapon belül meghalt.  

Milyen történet ez? És ı ezen gondolkodva, gondolkodva, gondolkodva készült orvoshoz menni.  
Így lesznek a családban betegek az emberek: saját szavaik hatalma által.  
Nagyon komolyan elmondtam neki, hogy arra van szüksége, hogy újjászülessen a szellemében, 

és hogy megtanulja a hatalmat a kimondott szavaiban.  
Nagyon borzasztó volt ıt hallgatni, mert a halált szólta a szájából!  
Ha továbbra is úgy hisz, ahogy eddig hitt, akkor bizony beteg lesz.  
Gondolod, hogy a tested engedelmeskedik a számodra? Tudom, hogy engedelmeskedik!  
Jézus is azt mondja!  
A sátán úgy edzett minket, hogy elıször is ne higgyük azt, amit kimondunk, úgyhogy ne legyen 

hatalmunk a testünk felett - ezért van olyan sokszor a halál a mondásainkban: Annyira nevettem 
majd meghaltam. Vagy: annyira megijedtem, hogy majd meg haltam. Halálra ijedtem- de az 
emberek csak viccbıl mondják ezt, humorosan, nem hiszik ezt.  

Addig mondogatja ezt az ember, míg a végén nem lesz hite a saját szavaiban.  
Tehát amikor ennyi halál szó van a beszédünkben, akkor azáltal elérjük azt, hogy nem hiszünk 

annak, amit mondunk.  
Az kell, hogy kiépítsük a hitünket a szavainkba, amelyet Isten Igéje alapján mondunk ki, és hogy 

legyen hitünk abban, hogy azok a szavak, amelyeket kimondunk, azok valóságba jönnek!  
Természetesen az az ember, akivel ma beszéltem, és elmondta a testében a fájdalmait, elıször is 

nem hitte igazán, hogy ez van  neki, másrészt nem akarta, hogy legyenek ezek a fájdalmai - de 
bizony az ördög rávette arra, hogy negatív dolgokon meditálgasson, hogy mi történt ezzel az 
emberrel, mi történt azzal a másik emberrel.  

És tudjátok, ez halál. Ez nem élet, ez nem Isten Igéje! Ezért Isten Igéjébe szükséges belemenni!  
Az embereknek sokkal pozitívabbnak kellene lenniük, és sokkal jobban kellene figyelniük, hogy 

milyen szavakat mondanak ki.  
Az emberek nem segíthetnek azon, hogy mit mondanak ki, mert ami a szívükön van, az van a 

szájukon - mert az ember szívébıl szivárog a szája. Egyszerően kiszivárog, ami a szívünkben van.  
De amikor belemélyedünk Isten Igéjébe, akkor azáltal tudjuk megváltoztatni azt, amit hiszünk a 

szívünkben. Ezáltal tudjuk edzeni a nyelvünket.  
 
 

 


