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ALAPTANÍTÁSOK 
Jézus Neve 1. - Hogyan nyerte Jézus a Nevét? 

 
Jézus Krisztus Nevérıl tanítunk a mai napon.  
Három Igerésszel kezdjük a mai tanítást: 
 
Zsidó 1:1-6 
„Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen szólott hajdan az atyáknak a próféták 

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

 
Flippi 2:9-11 
„Annakokáért az Isten is felmagasztalá İt, és ajándékoza néki oly nevet, amely minden név 

fölött való; Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt 
valóké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsıségére.” 

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

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

 
A következıkben azt fogjuk megvizsgálni, hogy Jézus Krisztus nekünk adta a meghatalmazást a 

Nevének a használatára.  
Remélem értitek, mit jelent a ’meghatalmazás’ szó, mit jelent ennek a meghatalmazásnak az 

értéke!  
Attól függ, hogy milyen erı rejlik e mögött a meghatalmazás mögött, milyen hatalom rejlik e 

meghatalmazás mögött, mennyi erı rejlik ebben a Névben. 
Ha Jézus Neve jelent valamit, akkor szükséges megtudnunk, hogy mit jelent Jézus Neve, mennyi 

erı van mögötte, és mit képvisel Jézus Neve. Mert minden erı, minden hatalom amelyet Jézus 
Krisztus birtokol, az benne foglaltatik az İ Nevében.  

A nagy kérdés, hogy megkaptuk-e ezt a meghatalmazást, hogy használhatjuk az İ Nevét?  
Én úgy hiszem, hogy Isten Igéje arra tanít, hogy megkaptuk. Jézus azt tanította, hogy az İ Nevét 

használhatjuk imádságban; használhatjuk amikor démonokkal vagyunk kapcsolatban; amikor a 
betegek felé szolgálunk. 

Van-e jelentısége tehát Jézus Nevének a használatában? Itt van az igazi titok nyitja! 
Sokszor a saját képességeinkben, a saját erınkben bízunk, hogy valakit meg tudjunk szabadítni, 

vagy nagyon sokan bíznak magában a kézrátételben, hogy majd attól meggyógyulnak - de a valóság 
az, hogy Jézus Neve teszi meg mindezt.  
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Jézus Krisztus képességeinek az összessége az az İ Nevében lévı erı összességét jelenti, és 
mindaz, ami Jézus Krisztus Nevében foglaltatik, az hozzánk tartozik. Jézus Krisztus mérték nélkül 
nekünk adta a Neve használatát. Az ima tekintetében.  

János 16:24 
„Mostanáig semmit sem kértetek az Atyától az én nevemben; kérjetek és megkapjátok, 

hogy a ti örömetek teljes legyen.” 
 
Jézus tanítványai azideig nem kértek semmit az İ Nevében.  
Úgy tudom, hogy Magyarországon nem igen imádkoznak az emberek Jézusért, Jézus kedvéért. 

Ez így is van jól, mert nem Jézusért imádkozunk, nem Jézus kedvéért, hanem Jézus Nevében.  
Jézus Nevében kérünk az Atyától saját magunknak - mert nem Jézus Krisztusnak van szüksége 

gyógyulásra, hanem nekem van szükségem a gyógyulásra. Neked van szükséged arra, hogy az imáid 
megválaszolást nyerjenek, és nekem van szükségem arra, hogy az én imám megválaszolást 
nyerjenek.  

Ha a mi imádságaink nem kapnak választ, az a mi tudásunk hiányát mutatja.  
Jézus Krisztus nemcsak hogy nekünk adja a Nevének a használatát, hanem mindezt még imában 

ki is jelenti.  
Amikor mi imádságban az İ Nevét használjuk, kimondjuk, akkor egy egészen egyedi figyelmet 

kapunk Tıle. 
 
János 16:23 
„És azon a napon nem kérdeztek majd engem semmirıl. Bizony, bizony mondom néktek, 

hogy amit csak kérni fogtok az Atyától az én nevemben, megadja néktek.” 
 
Az iskolában például megtanítják a gyerekeket, hogy hogyan kell egy levelet megcímezni. Az 

elején a megszólítást, a végén az aláírást – a szabályos formulát megtanulják. 
 Jézus itt azt mondja, hogy: az Atyát kérjétek az én nevemben!  
Jézus mondja, hogy: én meghallgatom az imádságotokat, és az Atya pedig meg fogja adni nektek 

azt. Mivel az emberek ezt nem értik meg, és sajnos vallásosan rossz értelemben kaptak tanításokat, 
és ezáltal tulajdonképpen Isten ígéreteit lekicsinyítik, nem látják benne, felhígítják, a lényegtelen 
dolgokat pedig megtámadják.  

Az egyik dolog, amivel az emberek takarózni szoktak, hogy: majd megteszi az Atya, ha İ azt 
akarja, ha az az İ akaratában van.  

Amikor az emberek így beszélnek, akkor tulajdonképpen sötétségben vannak, mert az ilyen fajta 
beszédet nem találod meg az Újszövetségben. Amikor az emberek így gondolkodnak és így 
beszélnek, akkor nincs válasz az imádságaikra - és utána azt mondják, hogy valószínőleg ez nem 
volt Isten akarata, ezért nem történt meg, mert nem tette meg. Vagyis nem volt Isten akarata, amit 
kértem, mert ha az lett volna, akkor megtette volna.  

Ez az Ige, amit az elıbb felolvastunk, ez mutatja Jézus akaratát, a Mennyei Atya akaratát. Ez a 
fényesség fogja eltüntetni a sötétséget az éltedbıl.  

Ez a titok arra, hogy az imáid megválaszolást nyernek!  
Amikor magadról imádkozol, akkor a te saját akaratod is belefoglaltatik az imádságba. Amikor 

valaki érted imádkozik, akkor a te saját akaratodat nem veheti figyelmen kívül. Amit mondjuk te 
nem akarsz, azért más hiába imádkozik.  

Ha ezt megtehetnénk, ha ez így lenne, akkor nyilvánvaló, hogy imádság által mindenkire 
kiárasztanánk az üdvösséget.  

Amikor tehát másokért imádkozol, más emberek imakéréseiért imádkozol, akkor fontos, hogy 
annak az illetınek is ott legyen az akarata, az ı hite, az ı kétségei ne legyenek ott, az ı hitetlensége 
például rontja a dolgot. A hitetlensége, kétségei semmisíteni tuják az én hitem erejét, amivel 
imádkoztam érte.  
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Amikor rólam van szó, akkor a te hitetlenséged az én imám erejét, amit magamért mondtam el, 
azt nem tudja csökkenteni. Amikor az én szükségeimért imádkozom, saját magamért, azt a te 
hitetlenséged nem tudja elrontani.  

Azt szeretném megemlíteni a szülık számára, hogy a szülık hite a gyermekeikért elmondott 
imádságokban mőködik. Nagyon fontos! Amíg az én gyermekeim fiatalok, kiskorúak, addig el 
tudom mondani értük a hit imádságát, akkor Isten igent mond az imáinkra.  

Sokszor az emberek hozzátesznek a Bibliához, oly módon, hogy azt mondják, hogy Isten néha 
azt válaszolja, hogy igen az imáidra, néha meg azt válaszolja, hogy nem.  

Ez már csak emberi érvelés! Mert megpróbálnak érveket találni arra, és kiokoskodni, hogy miért 
nem kaptak választ az imáikra.  

Egyetlen egy egyszerő oka van, hogy nem kaptak választ az imáikra: nem Isten Igéje alapján 
mondták el az imádságot.  

Ha az én imám nem mőködik, az azért van, mert nincs Isten Igéjének a vonalában.  
Lehetsz jó keresztény, élhetsz szent életet, de ettıl még nem kapsz az imádságaidra választ.  
Amikor az imáinkra választ szeretnénk, akkor természetesen fontos, hogy az életünk is rendben 

legyen, de nem mehetsz úgy oda Isten elé, hogy magadon dicsekszel, és úgy kezdesz imádkozni, 
hogy elmondod Istennek, hogy te milyen hatalmas dolgokat tettél. Ha így dicsekedve mész Isten elé, 
Isten nem tudja megválaszolni az imádságodat.  

Egyetlen egy dologgal mehetsz az Atya elé, Jézus Nevével, és azzal, amit Jézus tett érted. Isten 
Igéje a mai napon is mőködik. Legalább annyira, mint bármikor régebben.  

Tehát kérned kell az én nevemben az Atyát – tanítja Jézus – és az Atya megadja, amit kérsz az én 
nevemben.  

Ez az imádságot egy legális jogi alapra helyezi. Ez legális jogot ad a számunkra, hogy Jézus 
Nevét használjuk.  

Ahogy el akarjuk venni a jogainkat az Újszövetség kereteiben, és imádkozunk Jézus Nevében, 
akkor a mi imánkat szinte a kezünkbıl átadjuk Jézus Krisztus kezébe, és az elmondott imáinkért a 
felelısség İt illeti. Jézus mindig azt mondta, amikor imádkozott, hogy: az Atya meghallgat engem, 
tudom, hogy meghallgat engem.  

Tudjuk tehát - mert Jézus így tanított -, hogy az Atya mindig meghallgatja Jézus Krisztust!  
 
János 11:42 
„Tudtam is én, hogy te mindenkor meghallgatsz engem; csak a körülálló sokaságért 

mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem.” 
 
Amikor Jézus Nevében imádkozunk, akkor az ugyanaz, mintha Jézus Krisztus maga tenné az 

imádságot - mert elfoglalja a helyünket.  
Amikor ezt megértjük, meg fogjátok látni, hogy micsoda különbség következik be a ti 

imaéletetekben. Nemcsak hogy legális alapokra helyezi az imádat, hanem egy legális javaslatot is 
kapsz egyben.  

Amikor mi itt imádkozunk, akkor mi Jézus Krisztus helyét foglaljuk el itt a földön, hogy 
véghezvigyük az İ akaratát itt a földön. İ pedig, Jézus, fönt a mennyben a trónon képviseli a mi 
helyünket a Mennyei Atya elıtt.  

Jézus Neve használható a láthatatlan erıkkel - ami ellenünk van - való harcunkban. 
 
1János 5:19 
„Tudjuk, hogy Istent ıl vagyunk, és az egész világ a gonoszságban vesztegel.” 
 
Márk 16:17-18 
„Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket őznek; új 

nyelveken szólnak. Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: 
betegekre vetik kezeiket, és azok meggyógyulnak.” 
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Ahogy mi Jézus Krisztussal együtt munkálkodunk, a mi munkánkat és az Igét jelek és csodák 

követik.  
Kiket követik a jelek és a csodák? A hívıket! Istennek minden gyermeke egy hívıje.  
Hogy következnek azok a jelek? Az én nevemben – mondja Jézus.  
Ez tehát Istennek minden gyermekéhez egyformán hozzá tartozik. Van tehát jogunk arra, hogy új 

nyelveken szóljunk, hogy nyelveken beszéljünk.  
A következı Ige tulajdonképpen a nagy megbízásunkat fogalmazza meg, amit minden hívı 

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

mennyen és földön.” 
 
Minden hatalom tehát nekem adatott – mondja Jézus!  
A minden hatalomnál többre már nem lesz szükséged soha. Az mindenrıl gondot fog viselni.  
Jézus Krisztus itt nem állt meg. Miután İ megkapta a hatalmat, rögtön átutalta ezt a hatalmat a 

gyülekezeti testnek. Az egész gyülekezeti test számára átadta.  
Isten ezt az igazságot ma el szeretné juttatni a mi szívünkbe.  
Hogy itt a földön mi történik, az nem annyira Istentıl függ, mint tılünk, hívıktıl. Ezért 

szükséges, hogy a szemeteket megnyissátok.  
Mivel a fejünk annyira tanult, nagyon sokat tanult, ezért nagyon nehéz a szívünkben ezt az 

egyszerő igazságot megértenünk.  
Ahogy tehát mondtam, kihangsúlyozom még egyszer, hogy itt a földön milyen helyzetben 

kerülünk, és mi történik körülöttünk, az elsı sorban tılünk függ!  
Jézus azt mondja, hogy: nekem adatott minden hatalom mennyen és földön! 
Azt mondja Jézus, hogy: titeket pedig szétküldelek, mint tanítványokat, és én veletek leszek! 
 
Máté 28:18-20 
„És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom 

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

 
Tehát mondta a tanítványoknak, hogy: tanítsátok az embereket, tegyetek tanítványokká 

mindenkit! Én küldelek benneteket. Minden népeknek legyetek a tanítói, én pedig mindig veletek 
leszek!  

Hogyan van velünk? 
 
Máté 18:19 
„Ismét, mondom néktek, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön, bármely 

dolog felıl, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám.” 
 
Ez egy csodálatos Ige, és egyben egy tény. Azt hiszem, hogy nagyon sokszor tévesen használják 

ezt az Igét az emberek, és kiveszik a környezetébıl ennek az Igének a jelentését. Nem olvassák az 
egészet egyben, csak azt az egy Igét veszik ki.  

Itt adja meg a titkot, hogy miért fog az teljesülni, amit kérnek.  
 
Máté 18:20 
„Mert ahol ketten vagy hárman összegyőlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.” 
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A keresztények sokszor ezt az Igét is tévesen érzelmezik: nem tekintve az elıtte lévı Igéket, azt 
mondják, hogy ez az Ige a gyülekezetre igaz.  

Arra is igaz, de Jézus itt nem a gyülekezetre érti.  
Természetesen, hogy Jézus Nevében összejöttünk ma, ahányan itt vagyunk, Jézus Krisztus 

velünk van, de ebben az Igében Jézus Krisztus nem errıl beszél. Nem gyülekezeti alkalomról beszél 
itt Jézus.  

Jézus Krisztus itt arról tanít, hogy ha ketten megegyeznek a földön bármi felıl. Azt is 
elmagyarázza, hogy ha ketten megegyeznek az én nevemben, miért fog teljesülni, amit kérnek.  

Ezért most egybe felolvassuk a két Igét.  A kettıt együtt tekintsétek! 
 
Máté 18:19-20 
„Ismét, mondom néktek, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön, bármely 

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

 
Ott vagyok közöttük - mondja Jézus.  
Ez a titok, hogy miért fog teljesülni, amit kértek: mert Jézus Krisztus Nevében győltek össze.  
Szeretnék valamit megemlíteni.  
Amikor Ausztráliában elkezdtem a szolgálatomat, nem tettem rá senkire sem a kezemet. Ez az 

egyetlen út, ahogy imádkoztam az emberekért, így tanítottam meg az embereket - és csodálatos 
dolgok jöttek válaszul az imádságainkra. Egyszer egy gyermek a halálból támadt föl!  

Azért mőködött, mert tanítottam róla, az emberek elhitték, és a hitük alapján igazsággá lett.  
Egy nagyon erıvel teljes imacsoportunk volt. Minden péntek este összejöttünk imádkozni, és 

hatalmas károkat okoztunk az ördög királyágában.  
Ahogy Jézus mondja a 20. Igében: ott vagyok közöttük! 
 
Máté 28:20  
„Íme, én tiveletek vagyok minden nap a világ végezetéig.” 
 
Hogyan? Milyen formában van velünk? 
 
Máté 18:19 
„Ismét, mondom néktek, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön, bármely 

dolog felıl, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám.” 
 
Ez egy nagyon nagy titok! İ tehát velünk van, az erı pedig az İ Nevében van!  
Mit jelent az İ Neve a Mennyei Atyának? Mit jelent az İ Neve a gyülekezet számára? Mit 

jelent az İ Neve az ördög számára?  
Elıször nézzük meg a Mennyei Atyát tekintve!  
Ez a név többet jelent a Mennyei Atya számára, mint amit valaha is meg fogunk érteni belıle a 

fejünkkel! De valamennyire meg tudjuk közelíteni, hogy mi az a gazdagság, amelyet Jézus Krisztus 
Nevébe helyezett a Mennyei Atya! Ahogy olvastuk a Zsidó 1:4-ben, Jézus Krisztus különb nevet 
örökölt az angyaloknál.  

A következıkben meg fogjuk nézni, hogy mikor örökölte Jézus Krisztus ezt a nevet. Nem most, 
de a következıkben kitérünk rá! 

 
Filippi 2:9 
„Annakokáért az Isten is felmagasztalá İt, és ajándékoza néki oly nevet, amely minden név 

fölött való.” 
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Az İ gyızedelme által a betegség, a gyengeség, a halál mind a lábai alá került, ezért egy olyan 
névre tette szert, ami minden név felett való.  

Amikor Jézus Krisztus nekünk adta a legális jogot arra, hogy az İ Nevét használjuk, Isten errıl 
már mind tudott akkor. Amikor imádságban kimondjuk Jézus Krisztus Nevét, akkor ez az erı mind 
ott van!  

A legkisebb keresztény szent imádságában is ott van ez az erı.  
Istennek hatalmas öröm az, hogy mi felismerjük ebben a Névben lévı hatalmat, és hogy 

tisztelettel tekintjük ezt a nevet!  
Személyes tapasztalataim közül egyszer egy havas úton kellett mennem, és a kerekek éppen nem 

voltak olyan állapotban, hogy ezt az utat el tudják viselni, ezért a kocsi egy pörgı mozdulatot kezdett 
el, gyakorlatilag nem egyenesen ment, hanem bepörgött. Egy forgalmas útkeresztezıdésnél történt 
velem Texasban, ahol bizony a szembejövı forgalom, és a keresztezıdések forgalma nagyon 
jelentıs. Annyira volt csak idım, hogy elmondjam Jézus nevét háromszor, és mire ezt megtettem, a 
kocsim megállt.  

Ebbıl a megtapasztalásból talán ti is kaptok majd valamit: ha veszélyhelyzetben lesztek, 
használjátok Jézus nevét!  

Azt szeretném tehát mondani nektek, hogy erı van Jézus Nevében! Jézus Nevében mindenre 
lehetıséged van!  

A megértésünket felülhaladja ez.   
Amikor Jézus azt mondja, hogy: amit csak kérsz az Atyától az én nevemben - akkor 

tulajdonképpen Jézus egy aláírt csekket adott neked át, amellyel megkaphatod a mennyország teljes 
erıforrásait - és Jézus megkéri, hogy töltsd ki, amire szükséged van.  

Akik a szolgálatban vannak, vagy akik csak az egyszerő életüket élik, sajnos nagyon egyedi 
módon töltjük ki a csekket. Nagyon kicsi dolgokat írunk rá erre a csekkre, mert nincs látásunk arról, 
hogy mit kaptunk. Jézus Krisztus Nevérıl nincs meg a megértésünk, nincs meg a meglátásunk.  

Pedig İ átadta az üres csekket aláírva, és arra bármit ráírhatsz. Mindent felénk fordított és ránk 
bízott - és ez tılünk függ, hogy kitöltjük-e a csekket a hitünknek megfelelıen.  

A legtöbb keresztény egy forintra tölti ki ezt a csekket. Azt gondolják, hogy ez által nagyon 
alázatosak lesznek. Pedig használniuk kellett volna a hitüket - a hitüket felfejleszteni -, és ezáltal 
mindent, amire szükségük van ráírni a csekkre, és hit által elfogadni.  

Mindannyian olyan alacsony szintjén élünk a lehetséges keresztény áldásos életünknek.   
A helyi gyülekezetek is csak egy pár forintra töltik ki ezt a csekket. Úgy gondolják, hogy ezáltal 

ık alázatosak. Az igazság az, hogy ezáltal nem dicsıítik meg Jézus Krisztus Nevét, mert ezáltal az 
emberek azt hiszik, hogy ez az, amit Jézus Krisztus Neve meg tud adni.  

A saját egyéni életünkben ugyanez igaz. Az újjászületett keresztények alacsony szinten élik az 
életüket. Az ördög lesz gyıztessé rajtuk.  

Az igazság az, hogy a keresztények többet beszélnek az ördögrıl, mint bárki más. Ha elmeséled 
a rossz történeteidet, ami történt veled, nem teszel mást, mint dicsekszel az ördöggel. Ahányszor 
csak elmondod, hogy milyen beteg vagy, és hogy már mennyivel rosszabbul vagy, mint voltál – 
megint csak az ördöggel dicsekszel, hiszen ı a szerzıje a betegségeidnek. Istennek semmi köze a 
betegségeidhez!  

Amikor elmeséled, hogy milyen nagy nehézségeid voltak, hogy alig látsz belıle ki, és úgy 
hiszed, hogy nem is tudod végigcsinálni – megint csak az ördöggel dicsekszel, mivel ı a szerzıje 
annak a rossznak, ami történt veled.  

Arra lenne szükséged, hogy Jézusról, és az İ Nevérıl beszélj, és arról, amit Jézus Krisztus 
megtette érted.  

Jézus Krisztus egy elıre aláírt csekket adott neked át, és megkérte, hogy te töltsd ki.  
Ahelyett, hogy azt kéred, hogy megszabadítson téged az összes démontól - nem töltöd ki 

rendesen ezt a csekket.  
A mennyország teljes erejével és teljes hatalmával átruházott csekket aláírva kaptál tıle.  



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

 

11/7 Jim Sanders – Alaptanítások: Jézus Neve 1. 

 

Nagyon jót tenne a gyülekezetek számára, ha egy mély és átfogó, kitartó tanulmányozást 
kezdenének Jézus Krisztus Nevérıl!  

Kapsz majd egy mértéket arról, hogy mit jelent Jézus Krisztus Neve. Meg fogja változtatni majd 
az életedet.  

De szükséges, hogy a hited ott legyen Jézus Krisztus Nevében!  
Addig nincs értelme különbözı módszereket tanulmányozni és gyakorolni, és próbálgatni utakat, 

amíg nincs hited Jézus Krisztus Nevében. Mert minden arra alapul.  
Ha Jézus Krisztus Nevét kicsire tekinted csak, akkor nem vársz sokat tıle, hogy az által, ha 

használod sok fog történni veled.  
Ez azért van, mert nincs megértésed arról, hogy mi tartozik hozzád.  
Visszamegyünk tehát a kérdésre: mikor adta Isten Jézusnak a nevét? Hogyan nyerte el Jézus 

Krisztus a nevét? 
 
Zsidó 1:4 
„Annyival kiválóbb lévén az angyaloknál, amennyivel különb nevet örökölt azoknál.” 
 
Tehát az angyaloknál kiválóbb nevet örökölt Jézus! 
 
Zsidó 1:1-6 
„Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen szólott hajdan az atyáknak a próféták 

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

 
Mikor kapta meg örökségül Jézus a nevét?  
Nem akkor kapta meg még mielıtt a mennybıl a földre lejött volna, mert akkor már megvolt a 

neve. Így van - nem?  
Nem akkor örökölte a nevét, amikor Jézus Krisztus testet öltött magának.  
Hiszen tudjuk a Filippi levélbıl, hogy amikor ezt megtette, akkor kiüresítette önmagát, minden 

isteni hatalmát letette.  
Nagyon fontos, hogy ezt megértésétek, mert az 5. versen itt mondja: 
„Én fiam vagy te, én ma szültelek téged! 
Mikor született meg Jézus? Nagyon sokan azt hiszik, hogy Jézus megfogantatása akkor történt, 

amikor megszületett, amikor testet kapott.  
Ez nem igaz, mert Jézus Krisztus mindenek elıtt létezett az Atyával. A Biblia azt mondja, hogy: 

csak egy testet készítettél a számomra – mondja Jézus - megfoganni, megszületni. De Isten Fia nem 
akkor született, amikor testet öltött magára, mert akkor İ már létezett.  

 
János 1:1, 3, 14 
„Kezdetben vala az Ige, és az Ige az Istennél vala, és Isten vala az Ige…. 
Minden İáltala lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett…. 
És az Ige testté lett és lakozék miközöttünk és láttuk az İ dicsıségét, amint az Atya 

egyszülöttjének dicsıségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal.” 
 
Tehát: íme én ezen a napon szültelek – mondja az Atya.  
Ez nem az a nap volt, amikor Jézus Krisztus megszületett a testében.  
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Mikor történt tehát? 
 
Apostolok Cselekedetei 13:33 
„Mint a második Zsoltárban is meg van írva: Én Fiam vagy Te; ma nemzettelek Téged.” 
 
Mikor történt ez?  
Akkor, amikor Jézus Krisztus feltámadt a halálból. A feltámadás napján történt ez!  
A kérdés az, hogy miért kellett Jézust újra nemzeni?  
Azért, mert Jézus Krisztus olyanná vált, mint amilyenek mi voltunk, elkülönülve Istentıl, mert 

megízlelte a szellemi halált mindannyiunkért. A szelleme és a belsı embere, a belsı lényege el 
kellett, hogy menjen a pokolba értünk, az én helyemre is. Mert a fizikai halál nem tuja elmozdítani a 
bőneidet. A szellemi halált minden emberért meg kellett ízlelnie! Szellemi halálról van szó!  

Jézus volt az elsı, aki újjászületett.  
Miért kellett a szellemének újjászületnie? Azért, mert elkülönült, elszakadt Istentıl.  
Emlékezzetek, amikor a kereszten felkiált, hogy: miért hagytál el engem?  
Sokszor az emberek nem értik pontosan, hogy mirıl beszél a Biblia, amikor a halálról beszél. 

Meg kell néznünk ezt pontosan! A halál a Bibliában nem az élet megszüntét jelenti. A Biblia sokszor 
beszél olyanoknak a haláláról, akik még éltek, életben voltak.  

 
Efezus 2:1 
„Titeket is megelevenített, akik holtak valátok a ti vétkeitek és bőneitek miatt.” 
 
Mirólunk van itt szó, akik testben ugyan élünk, de a szellemünk halott - ezért meg kell 

elevenednie, újra kell születnie a szellemünknek.  
A halál a Bibliában soha nem a fizikai halálunkat jelenti.  
Mit jelent a szellemi halál? Az ellentettje a szellemi életnek.  
Pál is sokszor használja a ’halál’ szót, de ez nem jelenti azt, hogy a szellemünk többet nem 

létezne! Általában a Biblia a bőnösrıl beszél, akinek a szelleme halott. Nem azt jelenti, hogy a 
szelleme nem létezik. A szelleme létezik! Az ı szelleme is az örökkévalóság számára létezik. 

 Mert a szellem nem hal meg! Az ember szelleme - attól függetlenül, hogy a sötétség oldaláról, 
vagy a világosság oldaláról van -, isteni természető, örökkévaló. Örökkévaló szelleme van, és van 
lelke.  

De a bőnös szelleme nincs összeköttetésben Isten szellemével, a bőn miatt.  
Isten megmondta Ádámnak, hogy: amely napon arról eszel, bizony meghalsz, - és amikor Ádám 

ezt megtette, nem halt meg fizikai értelemben. Még nagyon hosszú ideig élt utána. Abban a 
pillanatban, amikor Ádám evett a tiltott fának a gyümölcsérıl, a jó és a rossz tudás fájának 
gyümölcsérıl, szellemi értelemben halt meg. Nem azt jelenti, hogy megszőnt volna létezni. A 
szellemi halál értelmében halt meg - vagyis elkülönült a szelleme Istentıl.  

Amikor az Isten kereste ıt a hővös alkonyatkor, és szeretett volna beszélni Ádámmal, és 
kérdezte, hogy: hol vagy, Ádám? Ádám azt felelte, hogy: elrejtıztem, Uram! Azáltal, hogy az 
ördögre hallgatott, és az ördögnek engedelmeskedett, ezáltal bőnbe került, és elszakadt a szelleme 
Istentıl.  

Amikor csak újjászülettek, akkor újra magatokra öltitek Isten természetét, ami az életet és a 
békességet jelenti.  

Az ördög maga a győlölet és a hazugság természete. Jézus Krisztus megízlelte a szellemi halált 
mindannyiunkért.  

A bőn több mint egy fizikai cselekedet, mert a bőn szellemi cselekedet!  
İ azzá lett, ami mi voltunk, hogy mi azzá lehessünk, ami İ volt.  
Ezért Jézus szellemének el kellett különülnie Isten szellemétıl. El kellett mennie a pokolba, a mi 

helyünkre.  
Errıl beszélt Péter a pünkösd napján.  
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Apostolok Cselekedetei 2:27 
„Mert nem hagyod az én lelkemet a pokolban, és nem engeded, hogy a te szented rothadást 

lásson.” 
 
A következıkben el fogjuk olvasni részletesebben, hogy mirıl prófétál itt Péter. 
 
Apostolok Cselekedetei 2:29-32 
„Atyámfiai férfiak, szabad nyíltan szólanom elıttetek Dávid pátriárkáról, hogy ı meghalt 

és eltemettetett, és az ı sírja e mai napig minálunk van. Próféta lévén azért, és tudván, hogy az 
Isten néki esküvéssel megesküdött, hogy majd az ı ágyékának gyümölcsébıl támasztja a 
Krisztust test szerint, hogy helyeztesse az ı királyi székébe, elıre látván ezt, szólott a Krisztus 
feltámadásáról, hogy az İ lelke nem hagyatott a pokolban, sem az İ teste rothadást nem 
látott. Ezt a Jézust feltámasztotta az Isten, minek mi mindnyájan tanúbizonyságai vagyunk.” 

 
Péter ugyanarról tanít tehát, mint az elıbb néztük, ahogy Pál tanított.  
A vallásos emberek nagyon sokszor helytelenül taníttatnak, és az igazság fényességérıl 

lemaradnak. Ezáltal kiraboltatnak Isten áldásaiból, ami az övék lehetne.  
Addig nem fogsz megértést kapni a Jézus Nevében lévı hatalomról, amíg ezt a részt meg nem 

érted! Azokra a tényekre gondolok, amikrıl most beszélek.  
Le kellett tehát mennie Jézusnak a pokol börtönébe, hogy szenvedjen miérettünk - ezért a 

megigazulás követelményeit Jézus Krisztus teljesítette. Miértünk, a mi javunkra - mert a mi 
helyettesünkként halt meg, minket helyettesítvén került oda.  

Isten a mennyben azt mondta, hogy ez már elég - és akkor föltámasztotta a halálból, kihozta a 
szellemét és a lelkét a pokolból, és föltámasztotta a testét a sírból.  

Erre a napra érti az Isten azt, hogy: ezen a napon nemzettelek, ezen a napon születtél. Ezen a 
napon kapta meg az örökségét, és kapott egy kiválóbb nevet az angyaloknál. 

 
Zsidó 1:4-5 
„Annyival kiválóbb lévén az angyaloknál, amennyivel különb nevet örökölt azoknál. Mert 

kinek mondotta valaha az angyalok közül: Én Fiam vagy Te, én ma szültelek téged? És ismét: 
Én leszek néki Atyja és İ lesz nékem Fiam?” 

 
Filippi 2:9-11 
„Annakokáért az Isten is felmagasztalá İt, és ajándékoza néki oly nevet, amely minden név 

fölött való; Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt 
valóké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsıségére.” 

 
Tehát itt minden lényre vonatkozik az Ige: a mennyeiekére, a földiekére, és a föld alatt való 

lényekére. Mindennek meg kell hajolnia Jézus elıtt!  
Isten azt szeretné, ha ezt megértenétek!  
A következı Ige Jézus Krisztus feltámadásával kapcsolatosan:  
 
Efezus 1:17-21 
„Hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsıségnek Atyja adjon néktek 

bölcsességnek és kijelentésnek Szellemét az İ megismerésében; És világosítsa meg értelmetek 
szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az İ elhívásának a reménysége, mi az İ öröksége 
dicsıségének a gazdagsága a szentek között, És mi az İ hatalmának felséges nagysága 
irántunk, akik hiszünk, az İ hatalma erejének ama munkája szerint, amelyet megmutatott a 
Krisztusban, mikor feltámasztotta İt a halálból, és ültette İt a maga jobbjára a mennyekben. 
Magasan minden fejedelemség és hatalmasság és erı és uraság és minden név fölé, mely 
neveztetik nemcsak e világon, hanem a következendıben is.” 
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Jézus Krisztus halálból való föltámadását említi tehát itt az Ige. Itt említtetik a Bibliában 
Jézusnak Neve. Ekkor nyerte meg örökségül az İ Nevét.  

 
Filippi 2:9  – ben olvashatjuk:   
„Ajándékoz néki oly nevet, amely minden név fölött való.” 
 
Akkor kapta ezt a nevet, amikor feltámadt a halálból, amikor tehát újra született. Jézus tehát 

gyızelem által nyerte a nevét.  
 
Kolosse 2:15 
„Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, azokat nyilvánosan 

megszégyenítette és mutogatta, gyızelmet aratván felettük a keresztfa által.” 
 
Egy másik fordítás szerint teljesen megsemmisítette ezeket az erıket, a fejedelemségeket, a 

hatalmasságokat. Bátran mutogatta ıket, diadalt vévén rajtuk!  
Ugyanarról a fejedelemségekrıl, hatalmasságokról van szó a kolossei levélben, mint amit az 

Efezus 6:12-ben olvashattok:  
 
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 ugyanazokkal a fejedelemségekkel küzdött meg annak idején Jézus, amelyekkel mi ma 

szembesülünk. Ezeket Jézus megsemmisítette. Teljesen megsemmisítette! Tehát semmivé redukálta 
ıket! A mi számunkra semmivé tette ıket!  

Ezért mondja Jézus, hogy: a hívık az én nevemben ördögöket őznek!  
Minden hatalom, amelyet Jézus annak idején gyakorolt, minden gyızelme és diadala, amelyet az 

ördög felett, a bőn felett, a betegség felett aratott és a gyengeségeink felett aratott - ez a teljes 
gyızelem az İ Nevében foglaltatik benne.  

Ez a gyızelem, és ez az erı hozzánk tartozik! Ez a név, ha megfelelıen tesszük, a valóságba 
hozza a mi életünkben is azt, amiért adatott, amit Jézus Krisztus már elvégzett értünk.  

Ezért harcol az ördög olyan keményen az ellen, hogy ez az igazság eljusson a szívetekig, mert 
akkor neki vége van.  

Nagyon soka úgy ejtik ki Jézus Nevét, mint ahogy egy madár elrepül az égen: egészen 
semmitmondóan. Így nem fog a számotokra használni!  

Ha csak egy nevet ismételgettek, ebbe nincs semmi - de ha megtudjátok, hogy mi van e Név 
mögött, ha megtudjátok a hatalmat, ami e Név mögött áll, ha megtudjátok azt, hogy mi az, amit 
Jézus véghezvitt, amikor İ feltámadt a húsvét hajnalán, és azt mondta, hogy: minden hatalom nékem 
adatott mennyen és földön, és most pedig nektek adom az én nevemet. Nektek adom ezt a hatalmat! 
Menjetek az én nevemben!  

Ezt adta nekünk Jézus! Ezért halt meg Jézus a kereszten, ezért támasztotta İt fel Isten a halálból! 
Itt kell a hitedet megalapozni, és ebben kell igazán hinned!  

Sokszor az emberek úgy születnek egy családba, hogy rögtön a születésnél nagy nevet kapnak, 
mert híres a család.  

Vagy azért lesz valaki híres, mert valóban teljesített valamit. 
Jézus Neve ettıl különbözı, mert minden Általa, Rajta keresztül, és Benne létezik - és ami 

Hozzá tartozik, az hozzánk is tartozik!  
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Kolosse 1:13 
„Aki megszabadított minket a sötétség hatalmásból, és általvitt az İ szerelmes Fiának 

országába;” 
 
Tehát a sötétség hatalmából kiszabadított minket, és általvitt.  
Tehát nem vagyunk többet az ördög hatalma alatt, ezért a sátánnak nincsen hatalma arra, hogy a 

keresztényeket uralja!  
Amikor megtudjátok ezt az igazságot, hogy ez a Név hozzátok tartozik, akkor bizony az ördög 

megfutamodik elıled! 
 


