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

 

10/1 Jim Sanders – Alaptanítások: Hatalom Jézusban 5. 

 

ALAPTANÍTÁSOK 
Hatalom Jézusban 5. – A pokol kapui 

 
Máté 16:15-19 
„Monda nékik: Ti pedig kinek mondotok engem? Simon Péter pedig felelvén, monda: Te 

vagy a Krisztus, az élı Istennek Fia. És felelvén Jézus, monda néki: Boldog vagy Simon, 
Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei Atyám. De én 
is mondom néked, hogy te Péter vagy, és ezen a kısziklán építem fel az én 
anyaszentegyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. 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.” 

 
Ez egy azon Igék közül, amely elmondja nekünk, hogy mi az, ami számunkra van Krisztusban: 

kompromisszumok nélküli gyızelem ebben az életben Krisztusban.  
A pokol kapui sem vesznek gyızelmet a gyülekezet felett! A sötétség erıi nem tudnak 

gyızedelmeskedni felettünk! Legyen az betegség, legyen az szegénység, vagy hiány, vagy bármi 
más, amely a sötétség érintése által jönne: kábítószerek, ellenszegülés – ezek nem vesznek 
diadalmat!  

Miért tőnik mégis úgy, hogy ez nem történik meg?  
Ha megvizsgáljuk az Igéket, akkor fogunk válaszokat találni.  
Elıször egy hagyományos nézıpont szerint válaszolunk, egy hagyományos gyülekezet alapján.  
Meg kell értenünk, hogy Isten nem emberi képességekre építi a gyülekezetét, és Simon Pétert 

Isten hatalmas és szent módon használta.  
Olvassuk a 18. Igében, hogy: „te Péter vagy, és ezen a kısziklán építem fel.”  
A görögben a ’Petros’ szó kis sziklát jelent.  
A következı szikla az egy másfajta görög szó: ’mozdíthatatlan kı’ , vagy ’szikla’. Isten nem 

fogja a gyülekezetét emberi képességekbıl és erıkbıl felépíteni.  
Mi a mozdíthatatlan kı? A megfelelı vonatkozáshoz kell eljutnunk.  
 
Máté 16:17 
„És felelvén Jézus, monda néki: Boldog vagy Simon, Jónának fia, mert nem test és vér 

jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei Atyám.”  
 
Az alapító kıszikla tehát Isten, aki a gyülekezetet alapítja. Péter kijelentést kapott arról, hogy ki 

Jézus, a Krisztus - és ezen a kijelentett Igén fogja Isten felépíteni a gyülekezetét.  
Ez az elsı kijelentés, amelyre minden embernek szüksége van, hogy Jézus az Élı Istennek Fia! 

Ettıl az alapkijelentéstıl kezdve a többi kijelentés erre az alapkıszikla kijelentésre épül.  
Ahogy ezeken a kijelentéseken élünk és járunk, a pokol kapui sem vesznek gyızelmet, diadalmat 

a gyülekezet felett! Ez az a gyülekezet, amely gyızedelmesen túléli a megpróbáltatásokat - az a 
gyülekezet, amelyet Isten Igéjén alapulva építenek föl.  

Ezért mindenkinek a saját életében idıt kell szakítani arra, hogy az Igén elmélyedjen és 
meditáljon, mert a kijelentés, vagyis a szívbéli megértés teszi lehetıvé Isten számára, hogy valóban 
felépítse a munkáját, a gyülekezetét.  

Nem a hagyományok az a kıszikla, amelyre építve a pokol nem vesz gyızelmet, hanem az a 
gyülekezet, amelyben Isten kompromisszumok nélküli Igéjét hirdetik, és a kijelentett ismeret és 
tudás, amelyre Isten fel tudja építeni erre az Igére az egész életedet.  

Most már érted, hogy miért törıdünk annyira azzal, és foglalkozunk azzal, hogy hova jársz 
gyülekezetbe.  

Vizsgáljuk most meg a pokol kapuit!  
El kell fogadnunk azt a tényt, hogy a démonikus erık itt az életben körbevesznek minket, 

körülöttünk vannak.  
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Vannak olyanok, akik elfogadják Isten létét, de az ördög létét nagyon nehezen tudják hova tenni, 
és elfogadni.  

El kell fogadnunk azt a tényt, hogy egy szellemi háborúnak vagyunk részesei. Addig nem 
lesznek a problémáid megoldva az életben, amíg nem fedezed fel, hogy honnan erednek a 
problémáid.  

A 18. versben olvassuk, hogy: „a pokol kapui sem vesznek diadalmat – vagyis gyızelmet – a 
gyülekezet felett.”  

Vagyis a megfelelı megértést, észrevételt kell megtennünk: a kapuk nem támadnak, a kapuk 
csak ott állnak, nyitva, illetve zárva vannak. Mit mond tehát az Ige? A gyülekezet kell, hogy a 
támadó oldalon legyen, és nem a sötétség ereje. Az, amikor mi a támadás oldalán vagyunk, amikor 
rohamozzuk a pokol kapuit, akkor tudjuk azt elvárni hitben, hogy nem vesz erıt a gyülekezet felett.  

Ha hátradılve várjuk Istent, hogy megválaszolja imáinkat a hiányainkra, és azon csodálkozunk, 
hogy Jézus miért nem jön már vissza - Jézus nem jön, mert mi nem támadjuk a pokol kapuit. Amikor 
a támadásban vagyunk, akkor lehet ezt az Igét alkalmazni - a pokol kapui nem vesznek diadalmat!  

Nem úgy mőködik, hogy ülünk egyhelyben, és azon sírunk, hogy miért nem mőködik!  
Nagyon sok zavartság van a keresztények között, hogy mit is jelentenek a pokol kapui.  
Van egy szellemi, és van egy természeti, fizikai vonatkozása. Szellemi lények vagyunk, és egy 

természeti, fizikai világban élünk.  
Egy másik félreértés, hogy hol is vannak a pokol kapui?  
Természetesen sátán nem a mélységben lévı pokol kapuiból mőködik.  
Hol vannak a pokol kapui? A sátánt az Ige e világ istenének nevezi: 
 
2Korinthus 4:4 
„Akikben e világ Istene megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus 

dicsıséges Evangéliumának világosságát, aki az Isten képe.” 
 
Sokszor az emberek úgy élik az életüket, hogy közben azon csodálkoznak: miért engedte Isten, 

hogy mindez megtörténjen? És úgy állnak hozzá, hogy: ha Isten valóban törıdne velünk, akkor nem 
engedné, meg, hogy a világ ilyen zőrzavarban legyen.  

Mutatja ez a teljes tudatlanságukat az Igék tekintetében.  
Ádám térdet hajtott az ördög elıtt, és felségárulást követett el, és egészen e világ idıkorszakának 

végéig az ördög kezébe adta át a hatalmat.  
 
Efezus 2:2 
„Melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegıbeli hatalmasság fejedelme 

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

 
„E világ hatalmasságai és fejedelemségei felett.”  
A sötétség ereje két mennyekben is munkálkodik.  
Pontosabban szólva három ég van az Igék magyarázata szerint. Az egyik ég maga északon van, a 

mennyország, ahol maga Isten lakozik. Van egy második ég, amely a mennyország és a föld 
atmoszférája között helyezkedik el. A harmadik ég pedig a világ körüli légtér, atmoszféra.  

Jézus azt mondta, hogy ezek a kapuk valahol az egekben vannak.  
Meg kell értenünk a kapuk jelentését és értelmezését a bibliai idıkbıl! A várost egy nagy, erıs 

védıfal vette körbe, és azon a kapu. Ezen a kapun keresztül támadott az ellenég. Ez jelentette a 
leggyengébb pontját a városnak - a kapu. Ezért a városnak érdeke volt az, hogy a kapuit védelmezze.  
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Ugyanígy vehetjük a példát az egri idıkbıl - a történelem idejébıl -, ahol Eger kapuit kellett 
védeni a város védıinek.  

A pokol kapui tehát elsısorban védelmi pozícióban állnak.  
Megnézünk egy-két példát a Bibliából! 
 
Dániel 10:1-3 
„Círusnak, Perzsia királyának harmadik esztendejében egy Ige jelenteték Dánielnek, aki 

Baltazárnak nevezteték; igaz az Ige és nagy bajról való; és figyele az Igére és megérté a 
látomást. Azokon a napokon én, Dániel, bánkódtam három egész hétig. Kívánatos étket nem 
ettem, hús és bor nem ment az én számba, és soha sem kentem meg magamat, míg el nem telék 
az egész három hét.” 

 
Dániel tehát egy böjtön van, és Istent keresi. Kitartó imádságban volt, hogy megértést kapjon. 
 
Dániel 10:10 
„És ímé, egy kéz illete engem, és felsegített térdeimre és tenyereimre;” 
 
Egy angyali lény jelenik itt meg.  
 
Dániel 10:11-12 
„És monda nékem: Dániel, kedves férfiú! Értsd meg a beszédeket, amelyeket én szólok 

néked, és állj helyedre, mert most tehozzád küldettem! És mikor e szót szólá velem, felállék 
reszketve. És monda nékem: Ne félj Dániel, mert az elsı naptól fogva, hogy szívedet adtad 
megértésre és sanyargatásra a te Istened elıtt, meghallgattattak a te beszédeid, és én a te 
beszédeid miatt jöttem.” 

 
Az angyalokat szolgálatra küldte Isten a számunkra, az üdvösség örökösei számára. Tudjuk ezt 

jól a Zsidó levél elsı fejezetébıl.  
Angyalt küldött Isten Dánielnek. Az angyalok a mi szavainkra adnak választ. Azt mondja itt az 

angyal, hogy: „a te szavaid meghallgattatást nyertek, és a te szavaidra jöttem én” – mondja az 
angyal.  

Milyen szavakra hallgatnak az angyalok? A hitetlenség és a kétség szavaira? Nyugtalanság, 
félelem, összezavartság szavaira?  

Nem! A Biblia azt tanítja, hogy az angyalok Isten szavaira, Isten beszédére hallgatnak. Isten 
hangjára, Isten Igéjének a hangjára. Ahogy Isten Igéit helyezzük a szánkra, és kimondjuk Isten Igéjét 
a szánkon, akkor fognak az angyalok választ adni erre.  

 
Dániel 10:13-14 
„De Perzsiának fejedelme ellenem állott huszonegy napig, és ímé Mihály, egyike az elıkelı 

fejedelmeknek, eljöve segítségemre, és én ott maradék a perzsa királyoknál; Jöttem pedig, 
hogy tudtodra adjam, ami a te népedre az utolsó idıkben következik: mert a látomás azokra a 
napokra szól.” 

 
Ez az imádság tehát Isten embereivel kapcsolatos, és egy látomásra hozott választ az angyal.  
De azt látjuk itt az Igében, hogy Dánielhez küldött angyal 21 napig feltartatott az útjában. Tehát 

késleltetésben szenvedett 21 napot Isten jelenlétébıl, addig, amíg ide a földre ért. Ott késlekedett, 
ahol a démonikus seregek és erık lakoznak a magasságban.  

Az egyik ilyen hely Perzsia volt, és Perzsia kapuit Perzsia fejedelme ırizte. Ez nem egy 
természetes fizikai lény volt, hanem sátáni lény.  

A sátánt a levegıbeli fejedelemségnek nevezi az Ige.  
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Tehát a szellemi világban a hatalom különbözı szintjeivel kell foglalkoznunk. Ez ugyanígy igaz 
Isten angyali seregeire vonatkozóan: Istennek is megvan a hatalmi felépítési szintje, és struktúrája, 
és vannak vezetı angyalok is. Hiszen Mihály angyalra is úgy vonatkozik az Ige: egyike az elıkelı 
fejedelmeknek. İ az egyik arkangyal – én úgy vonatkoznék rá -, az angyali seregeknek az egyik 
vezetıje.  

A sátánnak - a démoni seregit és erıit tekintve -, szintén van hatalmi felépítménye.  
Dánielhez küldött angyal csak azért tudott átjutni, mert Dániel kitartott az imáiban.  
Nem mondja azt az Ige, hogy Dániel belefáradt volna, és elsírta volna magát, hogy: ez nem 

mőködik. Dániel nem mondta, hogy: bizonyára Isten most nem hallott meg.  
Az Ige azt mondja, hogy Dániel imádságai az elsı napon meghallgatásra kerültek.  
Nemcsak hogy meghallgatásra került az elsı nap Dániel imája, hanem elsı nap elküldte Isten a 

választ az imájára. Az elsı nap, ahogy imádkozott, Isten elküldte a választ!  
És csupán azért, mert Dániel kitartott az imádságaiban, ezért volt képes az angyal eljutni a 

válasszal hozzá. Ennek a válasznak azon a kapun kellett keresztüljutnia, amelyet ez a démonikus 
fejedelemség ıriztetett.  

A poklok kapuival kapcsolatban sok félreértés lehetséges, ahogy olvassuk az Igét, mert a kapuk 
nem támadásra vannak, védelmi pozíciót jelentenek. Az ellenség védelmi helye a kapu. Ha a 
támadásra megyünk, akkor azok nem képesek megállni velünk szemben!  

Ezek a kapuk nem itt lent a földön vannak, hogy a poklot ırizzék, ezek a kapuk körbevesznek 
minket, bizonyos földrajzi területeket tekintve. Van egy kapu Budapestre is, amely az ellenség által 
van ıriztetve. Azért van ott az a kapu, hogy Isten Szellemét kirekessze, kizárja, és Isten 
gondoskodását és ellátását kizárja a szentjeitıl, hogy kívül rekessze az üdvösséget az embertıl.  

Meg kell értenünk, hogy a pokol kapui nem vesznek diadalmat rajtunk, ha mi a támadás oldalán 
vagyunk!  

Meg kell értenünk azt, hogy hogyan megyünk támadásba!  
Lehet, hogy egy új látást kapsz most arról, hogy miért nem kaptál eddig választ az imáidra. 

Lehet, hogy ez most válasz lesz az imáidra. 
Meg kell támadnunk a hazugság kapuit, a hitetlenséget, mert addig nem lesznek az emberek 

szabadok!  
Ezért kell a támadás oldalára kerülnünk!  
A sátán ıriztet egy várost, és tudja azt, hogyha megtámadjuk a várost, megvan az az elegendı 

erınk, hogy át tudjunk menni a kapukon, és nem tudja fenntartani a hitetlenséget, a betegséget, a 
szellemi halált, a hagyományokat, és mindazokat az egyéb dolgokat, amelyeket ı védelmébe vesz.  

A sátán tudja ezt!  
A kezünkben vannak a hatalom kulcsai, ezért a sátán a kapukon belülrıl kiküldi ezeket a 

kommandós erıket a támadásra, hogy minket megtévesszen és befedjen. Egy néhány démont balra 
küld, egy néhány démont jobbra küld, egy kis betegséget ide, egy kis szegénységet oda, egy kis 
elnyomást ide, kis kapcsolat-problémát a családban szétszór, nehézségeket és lázadást, 
ellenszegüléseket.  

Azon dolgozik, hogy minket ezeken a hiányokon, szükségeken összpontosítson, betegségen, 
hogy az a probléma, amivel jelenleg szembesülsz, az kössön le, ahelyett, hogy azokra a kapukra 
figyelnénk, amelyek azért vannak ott, hogy mi megtámadjuk.  

Kis tüzes nyilakra figyelünk helyette. Azért van ez, hogy a figyelmünket szétszórja, és azért van, 
hogy elvonja a figyelmünket arról, ami valójában fontos lenne.  

Ez az, amit Isten szeretne megszerezni: a fı figyelmünket! Ez az az idı, amikor támadásba kell 
mennünk, és az ellenség kapuit támadásba kell vennünk!  

A pásztoraimhoz szólok most, mindannyiukhoz! Szükségük van erre a képre, hogy megértsék!  
Egy fı támadási mozgásban vagyunk jelenleg. Szükséged van rá, hogy a belsı látásodból tudjál 

kifelé tekinteni!  
Jézus azt mondta, hogy: neked adom a kulcsokat. Ez a 19. versben van, a Máté Evangéliumban. 

Ez a legfontosabb része ennek az Igének. A kulcsok a mennyország királyságához.  
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Egy másik fordítás szerint: kulcsok, a mennyek országához – többes számban van a mennyek!  
Látod-e a képet? 
 
Jelenések 1:18 
„És az Élı; pedig halott voltam, és ímé, élek örökkön örökké Ámen, és nálam vannak a 

pokolnak és a halálnak kulcsai.” 
 
Micsoda örömhír ez! Jézusnál vannak a kulcsok: a pokol és a halál kulcsai.  
Most pedig a kulcsokra kell hangsúlyt fektetnünk. Ezek a kulcsok hatalmat jelképeznek.  
Sokkal elıbbre tartunk, mint Dániel, mert Dániel ideje még azelıtti idı volt, hogy Jézus 

megszerezte volna a kulcsokat. Most pedig mi birtokában vagyunk ezeknek a kulcsoknak.  
Abban az idıben, Dániel idejében az angyalok egyszerően keresztülerıszakolták magukat 

azokon a kapukon. De ma nekünk megvan a hatalmunk ahhoz, hogy ezek a kapuk elıttünk 
megnyíljanak, mert Jézus nekünk adta a kulcsokat. Amit tennünk kell mindössze annyi, hogy 
használni, a kulcsokat.  

Azok a kapuk, amelyek le vannak zárva Isten Szellem számára, és az emberek irányában, hogy 
üdvösséget kapjanak - el vagyunk hívva arra, hogy ezeket a kapukat megnyissuk, hogy az üdvösség 
kiáradjon az emberek felé.  

Ha a pokol kapui nem vesznek diadalmat, akkor fel kell fedeznünk azt, hogy a támadás 
természete a mi természetünk - hogy megtámadjuk ezeket ebben az idıkorszakban.  

Folytonosan kellene támadásokat indítanunk a pokol kapui irányában - és most itt az idı arra, 
hogy támadásra induljunk! 

Megnézzük azt, hogy hogyan kell támadni!  
Van egy szellemi és van egy fizikai természete ennek is.  
Az elsı dolog, amelyet fel kell ismernünk az, hogy mint Dániel idejében, ugyanígy volt igaz: 

kitartással, imádsággal, megvallásokkal. 
A másik pont pedig a természeti vonatkozása ennek: a pokol kapui zárva vannak az üdvösségre - 

a válasz erre pedig a mi nagy küldetésünk. 
 
Máté 28:18 
„És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mndván: Nékem adatott minden hatalom 

mennyen és földön.” 
 
„Minden hatalom nekem adatott mennyen és földön!” 
 
Máté 28:19 
„Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén ıket az 

Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek nevében.” 
 
Ezt nevezzük ennek az idıkorszaknak, vagy a gyülekezet parancsolatának, küldetésének. Jézus 

Krisztus Evangéliumát a világ minden népéhez vigyétek el, és tegyetek tanítványokká minden 
népeket! 

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

teremtésnek.” 
 „Az egész világra menjetek el!”  
Ennél nem lehet egyszerőbb a küldetés: hirdessétek az Evangéliumot!  
A legtöbb kersztény a világban, akit ismerek, nem jutott el ehhez az összekötı kapocshoz.  
Amikor mi a pokol kapuit támadásba vesszük, a pokol kapui nem vesznek erıt, diadalmat 

rajtunk! A betegség nem fog erıt venni rajtunk, a szegénység, a szükség nem fog erıt venni rajtunk!  



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

 

10/6 Jim Sanders – Alaptanítások: Hatalom Jézusban 5. 

 

Ez egyénenként is ugyanúgy igaz, mint összevontan, mint egy teljes gyülekezet. A fejlıdést és a 
növekedést Isten mindannyiunknak adta!  

Mindenkit nem hívott el a prédikációra, csak némelyeket, de az egész gyülekezetnek összevontan 
kell a figyelmét a pokol kapui felé irányítani, és azt megtámadni! Ahogy a figyelmünket az 
elveszettek felé irányítjuk és elérjük ıket, tanítjuk és neveljük az embereket, hogy növendékei 
legyenek Jézusnak, és arra figyelünk, hogy növekedjenek Isten Igéjén.  

Ahogy ezt a fontossági sorrendet megtartjuk, ahogy ezt tesszük, fel fogjuk fedezni, hogy muszáj 
támadásban lennünk. Attól kezdve a pokol kapui nem vesznek erıt rajtunk!  

Fogod látni, hogy a betegség elmegy, a szegénység és a szőkölködés elmegy, kapcsolatok újra 
fölállnak.  

Akkor történik ez meg, ha a figyelmedet oda irányítod, ahol lennie kell.  
Ismerek olyan pásztorokat, akiknek az üzlet van elıször a szemükön, és a szolgálat másodszor. 

Ismerek olyanokat, akiknek a családi problémáik vannak elıször, és aztán a szolgált. 
Elsı a szolgálat, és utána az összes problémád eltőnik - mert a fontossági sorrended más, és ezért 

védelmi helyen vagy. Pedig támadásban kéne lenned, nyomást kell gyakorolnod a pokol kapuira! 
Azt kell megtalálnod, amire Isten elhívott! 

Nagyon világosan mondja azt az Ige: „keressétek elıször Isten országát, és az İ igazságát, és 
mindenezek a dolgok, amire csak szükséged van, megadatik néked!”  

Emlékezz mindig, hogy az útnak van közepe, és van a két szélsıség!  
Az egyik útszéle a nemtörıdöm keresztények. Nem értik meg, hogy miért van az életük olyan 

zőrzavarban. 
Van egy másik szélsıség. A másik útszéle pedig a harcoló, háborúzó keresztények gyülekezete. 

Úgy támadnak az ördöggel szemben, hogy mindenkibıl az ördögöt akarják kiőzni, démonokat 
keresgélnek mindenfelé, ahol csak problémát látnak, és a megszabadítás szolgálatára összpontosul a 
figyelmük, és minden más bibliai alaptant kizárnak a figyelmükbıl. Háborúznak szellemben.  

Láttad-e Dánielt, hogy háborúzik a szellemvilágban? Nem Dániel, hanem az angyal volt 
háborúban Perzsia fejedelmével! Dániel pedig csak imádkozott Istenhez.  

A Biblia megmondja, mit tegyünk: könyörgéseinket vigyük fel Isten elé. Nem kell úgy 
cselekedni, mint a bolond, harcolni valaki ellen, háborúzni. Nem erre hívott el minket Isten! Arra 
hívott el, hogy Istenhez imádkozzunk, hirdessük az Igét.  

Ezt kell tennünk akkor, ha támadásban akarunk lenni, és a kapuk nem vesznek gyızedelmet 
rajtunk. 

Pál háborúzott-e vajon a Mars városai ellen, hogy fejedelemségeket rontson le? Nem! Az Igét 
hirdette - és rövidesen az egész vidék ismerte már Jézust. Megváltozott a vidék. 

Nagyon szomorú ez a megtévesztés ebben az országban!  
A sötétség erejének megvan a joga, hogy itt legyen, és háborúzni szellemben, nyelveken ez 

pontosan ellentettje annak, mint amit a Bibliában látunk, hogy tennünk kell. Mert ez a háborúzás 
semmit nem fog megváltoztatni, mert a sötétség erejének megvan a joga, hogy ott legyen, ahol 
jelenleg van, ebben az idıszámításban.  

Az Úr Jézus Krisztus legyızte ıket, és a pokol kulcsait, a sötétség kulcsait nekünk adta Jézus! 
Támadásba kell kerülnünk Isten Igéjének hirdetése által, és imádságban.  

A kapuk ott vannak, azért, hogy valamit kizárjanak tıled. Vagy a kapuk másként azért vannak, 
hogy valamit beengedjenek hozzád. A pokol kapui Isten Szelleme ellen vannak zárva.  

Ha védekezı állásban vagy, akkor soha nem leszel gyıztes!!  
A Biblia egy olyan gyülekezetrıl ad képet, aki támadásban van - és ekkor a pokol kapui nem 

vesznek diadalmat rajtunk, a gyülekezeten, mert Isten Szellemének kell belépést biztosítani ezeken a 
kapukon. Ehhez a hatalmi kulcsokat kell használni, hogy megnyissuk a kapukat, és beengedjük Isten 
áldásait.  

Nem arról van szó, hogy nem látható sötétség erıit kellene lerontanunk a magasságból, hiszen 
megvan  a legális joguk, hogy ott lehessenek.  



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

 

10/7 Jim Sanders – Alaptanítások: Hatalom Jézusban 5. 

 

Ezek az emberek rosszul összpontosítják a figyelmüket, háborúzáson vannak - hiszen neked 
megvannak a kulcsaid, hogy egyszerően megnyisd a kapukat.  

Az ördög nem tud tenni semmit ellene. Az ördögnek nincs egyetlen olyan kapuja sem, amelyhez 
nálad ne lenne meg a kulcs, hogy megnyisd azt!  

Minden kapuhoz megvan a hozzáférésed azon kulcsok által, amelyeket hatalomban Jézus neked 
adott - a hatalom kulcsait. Ezek a kulcsok akkor állnak rendelkezésedre, ha a támadás pozíciójában 
állsz.  

Ez egy kétirányú támadást jelent, hiszen kétfajta világ van: létezik a szellemi világ, és a fizikai 
világ. 

 
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.” 

 
Tusakodásunk van, írja az Ige. Kivel van tusakodásunk? 
 
Efezus 6:13-18 
„Annakokáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellenállhassatok ama 

gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok. Álljatok hát elı, körülövezvén 
derekatokat igazsággal, és felöltözvén az megigazulás mellvasába, és felsaruzván lábaitokat a 
békesség evangéliumának készségével; Mindezekhez vegyétek föl a hitnek pajzsát, amellyel 
ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok; Az üdvösség sisakját is fölvegyétek, és a 
Szellem kardját, amely az Isten Igéje: Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden 
idıben a Szellem által, és ugyanezen dologban vigyázván minden állhatatossággal és 
könyörgéssel minden szentekért.” 

 
Szellemi fegyverzetet olvasunk felsorolva. A legtöbbjük védelmedre szolgál, de ez nem azt 

jelenti, hogy a védekezı állásban kell, hogy legyél, hiszen mindegyiket a támadásnál használják. A 
hit pajzsa az ellenség minden tüzes nyilát megoltja: betegség, ellenszegülı, szófogadatlan gyerekek. 
Ez a hitnek pajzsa, amely az összes tüzes nyilat kioltja - és ott van a Szellem kardja, amely a 
támadásra szolgál.  

Azt tanítja az Ige, hogy amikor támadsz ezzel a fegyverzettel, akkor a pokol kapui nem vesznek 
rajtad diadalmat. Azért nevezzük ıket támadó fegyvereknek, mert azért vannak rajtad, hogy amikor 
támadsz, akkor megvédelmezzenek.  

Két fı támadó fegyvert fogunk megnézni! 
 
Efezus 6:18 
„Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden idıben a Szellem által, és 

ugyanezen dologban vigyázván minden állhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért.” 
 
Vagyis mindig imádkozni!  
Mondja ez az Ige, hogy egy kicsit várakozzunk, várakozzunk, aztán majd imádkozunk egy 

kicsit? Imádkozunk mindaddig, amíg Isten kenetét, Isten indíttatását nem érezzük?  
Azt mondja az Ige világosan, hogy: „azért nincs nektek, mert nem kéritek!”  
Amikor választ kapsz Istentıl, vagyis amikor a Szellem vezetését megkapod, teljesen mindegy, 

mit látsz a fizikai világban, hogy látod-e a választ, vagy nem látod, amikor a támadás oldalán vagy, 
akkor megvan a szellemi hatása a hitednek - miután útmutatást kaptál az Úr Jézustól imádságban.  

 
Efezus 6:17 
„Az üdvösség sisakját is fölvegyétek, és a Szellem kardját, amely az Isten Igéje.” 
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A Szellem kardja az Isten Igéjét jelenti a szádban! Akkor fogod viharosan támadni a pokol 
kapuit. Az Igét a szádban kell tartani! A megvallást a szádban kell tartani!  

Nem várod meg, amíg az ördög megtámad, és utána kezded az Igét mondani. Ezeket a dolgokat, 
az Igemegvallást, akkor végzed, amikor minden jól megy. Akkor is Isten Igéjét mondod: Isten 
minden szükségemet betölti, Jézus sebeiben meggyógyultam.  

Ahogy ezt megteszed, ezek a területek nem vesznek rajtad hatalmat. Miért? Azért, mert a 
támadás oldalán vagy. Amikor az Igét vallod meg, akkor a támadó oldalon vagy!  

Józsuénak azt mondta Isten, hogy: „el ne távozzanak ezek a beszédek a te szádtól!”  
Azért mondta ezt Isten, mert ez szükséges, ahhoz, hogy sikeres legyél.  
Van, amikor egy kicsit lelassulunk, és hiányossá válunk a megvallásainkban. Nagyon fontos 

kimondani Isten Igéjét! Isten Igéjét kimondani az egy védekezı és egy támadó fegyver egyben.  
Ne csak akkor beszéld, szóld az Igét, amikor már beteg vagy! Már túl késı akkor! Isten Igéjét 

még elıtte meg kell vallanod, mielıtt egy szükséged támadna - és akkor rögtön támadni tudsz.  
Tanulmányozni fogjuk a továbbiakban a kapukat. 
Ez arra fog téged buzdítani, hogy a kapukat támadásba vedd! 
 
1Mózes 22:15-17 
„És kiálta az Úrnak Angyala Ábrahámnak másodszor is az égbıl. És monda: Én magamra 

esküszöm, azt mondja az Úr: mivelhogy e dolgot cselekedéd, és nem kedvezél a te fiadnak, a te 
egyetlenegyednek: Hogy megáldván megáldalak tégedet, és bıségesen megsokasítom a te 
magodat mint az ég csillagait, és mint a fövényt, mely a tenger partján van, és a te magod 
örökség szerint fogja bírni az ı ellenségeinek kapuját.” 

 
Ábrahám magjának van az ígéret. 
 
Galata 3:29 
„Ha pedig Krisztuséi vagytok, tehát az Ábrahám magva vagytok és ígéret szerint 

örökösök.” 
 
Ha Krisztushoz tartozol, akkor Ábrahám szellemi magva vagy, és birtokolni fogod az ellenség 

kapuit.  
Ez megértést kell, hogy adjon neked, hogy megvan a hatalmad, hogy támadj!  
Ábrahámnak szellemi és fizikai magjai is vannak. A természeti, fizikai magja a zsidók. Mi a 

pokol kapuit fogjuk birtokolni. 
 
1Mózes 24:60 
„És megáldák Rebekát, és mondák néki: Te mi húgunk! Szaporodjál ezerszer való ezerig. 

És bírja a te magod az ı ellenségeinek kapuját.” 
 
Rebekáról prófétálja az Úr szolgája: a te magod bírja majd a te győlölıid kapuját – mondja az 

Ige.  
Ki győlöl téged? A sátán győlöl téged. Bárki más, aki győlöl téged, az a sötétség erejére válaszol, 

mert sátán győlöl téged!  
Másik fordítás szerint: „birtokolni fogod mindazokat a kapukat, amelyekbıl bárki háborút indít 

ellned.”  
Nem csak talán, vagy lehet, hanem biztosan!  
Megnézzük Sámson példáját! A gyülekezet egy fajtáját jelképezi ı, hiszen Sámson Isten 

felkentje volt. 
 



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

 

10/9 Jim Sanders – Alaptanítások: Hatalom Jézusban 5. 

 

Bírák 16:2-3 
„A gázabelieknek pedig mikor megmondották, mondván: Ide jött Sámson! Körülvevék ıt, 

és leselkedének ıutána egész éjszakán át a város kapujában, és hallgatóztak egész éjjel, és azt 
mondták: Reggel, ha világos lesz, megöljük ıt. És aluvék Sámson éjfélig. Éjfélkor pedig felkelt, 
és megfogván a város kapujának szárnyait, a kapufélfákkal és a závárokkal együtt kiszakította 
azokat, és vállaira vette, és felvitte a hegy tetejére, mely Hebronnal szemben fekszik.” 

 
Az ördög volt az, amely bezárta a kapukat, és másnap reggel meg akarta ölni.  
Sámson a gyülekezet fajtája. Sámson nem menekült el, hanem a kaput és a závárokat, és a 

félfákat együtt vette ki.  
Ez a te és az én példám.  
Amikor az ellenség körbevesz, és azt mondja, hogy: most megöllek – vedd ki a kaput, a félfákkal 

együtt, hiszen az ördög úgy járkál körbe, mint egy ordító oroszlán. Azt fogja ijesztgetni, hogy: 
megöllek téged, és megölöm a gyermekeidet is, elveszem a pénzedet.  

Ilyenkor csak kapd ki a kaput a helyébıl a kapufélfával, závárokkal együtt - csodálatos példa ez - 
és egyre csak jobbá válik minden!  

Jézus példájára megyünk most, aki a pokolban töltött el három napot, hogy megfizesse az árat, és 
megrontsa az ellenségeket, és utána visszajött és a paradicsomot magával vitte. Nem volt ellenállás. 
Nála voltak a kulcsok, a mennyország kulcsai.  

A paradicsom tehát ma a mennyországban van. 
Dávid errıl az eseményrıl prófétál: 
 
Zsoltár 24: 7-9 
„Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel ti örökkévaló ajtók; hadd menjen be 

a dicsıség Királya. Ki ez a dicsıség Királya? Az erıs és hatalmas Úr, az Úr, aki hatalmas a 
harcban. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen 
be a dicsıség Királya!” 

 
A kapuk egyszer és mindenkorra nyitva vannak a számunkra! Jézus nekünk adta a kulcsokat a 

kapukhoz. Megszerezte, és mindannyiunk számára itt hagyta.  
Akár lehet ez az elítélés, a bőntudat kapuja, vagy a szegénység kapuja, a depresszió kapuja. 

Mindannyiukhoz megvan a kulcsunk, hogy azokat megnyissuk! 
 
Ézsaiás 28:5-6 
„Ama napon a seregek Ura lesz ékes koronája és dicsıséges koszorúja népe maradékának; És 

ítéletnek szelleme annak, aki az ítélıszékben ül, és erısség azoknak, akik az ellenséget kapujáig 
őzik.” 

 
„Er ısség azoknak, akik visszanyomják a kapuig az ellenséget.”  
De az Ige úgy kezdıdik, hogy: „ama napon.”  
Melyik nap ez? Azon a napon, amikor megtámadod a kapukat, akkor Isten lesz az erısséged! Ezt 

meg kell értened szellemben, hogy támadásba indulj, és a figyelmedet a kapukra irányítsd! Azon a 
napon, amikor ezt megteszed, Isten lesz az erısséged!  

De ehhez a támadás oldalán kell, hogy legyél!  
Ézsaiás 45:1 
„Így szól az Úr felkentjéhez, Círushoz, kinek jobb kezét megfogám, hogy meghódoltassak 

elıtte népeket, és a királyok derekának övét megoldjam, ıelıtte megnyissam az ajtókat, és a 
kapuk be ne zároltassanak;” 

 
Azt mondja itt az Ige, hogy az Úr a felkentjéhez szól, Círushoz.  
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A felkent az Ószövetségben a Messiás, a király, vagy a pap volt. De itt azt mondja az Ige, hogy: 
„Círushoz”.  

Ebben az idıkorszakban, ahol élünk, ez a gyülekezetre kell, hogy vonatkozódjon. Felkent a 
gyülekezet! Felkenthez szól az Úr - vagyis a gyülekezetéhez szól az Úr! 

 
Ézsaiás 45:2-3 
„Én megyek elıtted, és az egyenetleneket megegyenesítem, az ércajtókat összetöröm, és 

leütöm a vaszárakat. Néked adom a sötétségnek kincseit és a rejtekhelyek gazdagságait, hogy 
megtudjad, hogy én vagyok az Úr, aki téged neveden hívtalak, Izrael Istene.” 

 
Dicsıség az Úrnak! Isten mond itt valamit! A kapuk mögött gazdagság és kincs van.  
Mit szólsz hozzá?  
Így mőködik az ördög: felgyőjti a gazdagságot.  
Amire szükséged van, az egy kinyilatkoztatott megértés, hogy a támadás oldalára kerülj, hogy 

megtámadd ezt a kaput.  
Isten a te erısséged, Isten tölti be a szükségeidet! Amikor ezeket a kapukat belökjük, ott lesz 

gazdagság és kincs a számodra, amely megadja, hogy hirdesd az Evangéliumot. 
 Isten azt mondja, hogy mindazt meg fogja tenni, ami szükséges, hogyha mi a támadás oldalára 

kerülünk! 
Tudjuk azt, hogy az ördög is felgyőjti a gazdagságot. A mi gazdagságunkat és kincsünket az 

ellenség győjtötte össze hordába.  
Azt is tanítja a Biblia, hogy a gonosz világ gazdagsága az igazakhoz jön.  
De többrıl van itt szó! A te ellátásodat biztosítja ez, hogy tudd hirdetni az Evangéliumot.  
Azt tanítja a Biblia, hogy megnyitja a mennyország kapuit, hogy a dicsıség gazdagsága meg 

tudjon nyilvánulni a te életedben. Isten hőséges az Igéjéhez!  
Nagyon sok minden van ezen kapuk mögött, és arra várnak, hogy valaki birtokba vegye ıket. 

Ellátás van ott, és gazdagág van az ördög kapui mögött a számodra!  
A kulcsokra van szükséged, hogy azt használd, és ezáltal elı tudd hozni - a gazdagság által - az 

Evangéliumot. Minden anyagi áldásod ezek mögött a kapuk mögött van elzárva, és arra várnak, 
hogy te megtámadd.  

Nem Isten tartja vissza tıled! Isten megválaszolta az imádságodat! A szádba kell helyezni ezeket 
az Igéket, és ez mind így fog mőködni.  

Meg kell értened, hogy ki kell nyúlnod az elveszett világ felé! 
 
Ézsaiás 60:1-2 
„Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsısége rajtad feltámadt. Mert 

ímé, sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsısége 
rajtad megláttatik.” 

 
A sötétség még sötétebbé válik, ahogy az idık vége felé megyünk, és a fényesség még 

hatalmasabbá válik.  
Sion, a gyülekezet egy típusa. A Sion dicsıségérıl szól az Ige, amely a gyülekezet. 
 
Ézsaiás 60:11 
„És nyitva lesznek kapuid szüntelen, éjjel és nappal be nem zároltatnak, hogy behozzák 

hozzád a népek gazdagságát, és királyaik is bevitetnek.” 
 
Errıl van szó: a jövı. A kapuk nyitva vannak éjjel és nappal!  
Maga az Isten ad ellátást - és ha az életedben nem nyilvánult még meg, azért van talán, mert nem 

voltál a támadás oldalán!  
Nem tudom, te hogy vagy vele, de én a támadó oldalon maradok, és ott fogok mőködni! 


