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ALAPTANÍTÁSOK 
Jézus Neve 3. – Mit kaptak a hívık ebben a Névben? 

 
Jézus Neve tanítássorozatból a 3. tanítást fogjátok ma hallani! 
 
Máté 1:21, 23 
„Szül pedig fiat és nevezd annak nevét Jézusnak, mert Õ szabadítja meg az Õ népét annak 

bőneibıl. … Ímé, a szőz fogan méhében és szül fiat, és annak nevét Immánuelnek nevezik, ami 
azt jelenti: Velünk az Isten.” 
 

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

mely által kellene nékünk megtartatnunk.” 
 
Ahogy tehát folytatjuk a tanulmányunkat Jézus Krisztus Nevén, két ténnyel találkozunk itt: Jézus 

Krisztus Neve tehát megadatott az üdvösségben, másodsorban pedig Jézus Krisztus Neve megadatott 
a hívık életében, és a hívık életének a munkájában. Jézus Krisztus Neve tehát elválaszthatatlanul 
ugyan, de egyrészt ott van az üdvösségünk megszerzésekor.  

 
Ezt mondja az Apostolok Cselekedetei 4:12  
„Nincs más Név, amely nékünk adatott.” 
 
Egyetlen egy Név van tehát: Jézus Neve - amely által a bőnös megközelítheti a Mennyei Atyát. 

Nem tudsz eljutni Istenhez semmilyen más úton. Nem tudsz eljutni Istenhez a természeten keresztül. 
Természetesen a természet által tudod értékelni, hogy van egy Isten, hogy létezik Isten, de nem tudsz 
eljutni hozzá a természeten keresztül. 

Sok keresztény azt állítja, hogy a természet által ık már ismerték Istent.  
Nem igaz ez! Tudták, hogy létezik egy Isten, de nem lehet semmilyen más úton İhozzá jutni! 

Tudom, hogy ez az út keskeny, de a Biblia ezt tanítja. És ha ez az út keskeny, akkor keskeny! 
Nincsen más Név! 

Nincs más Név tehát, amely által egy bőnös a Mennyi Atyához közelíthet. Ez az egyetlen Név, 
ami által egy bőnöst a Mennyei Atya meghallgat. Jézus azt mondta, hogy: én vagyok az út! 

 
János 14:6 
 
Nincs tehát más út az igazsághoz. Nincs más út Istenhez. Nincs más út az élethez - kivéve Jézus 

Krisztusban és az İ Nevében. 
Van két csodálatos Ige, amit fel fogunk olvasni: 
 
Máté 28:19 
„Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén ıket az 

Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek nevében.” 
 
Apostolok Cselekedetei 2:38 
„Péter pedig monda nékik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus 

Krisztusnak nevében a bőnöknek eltörlésére; és veszitek a Szent Szellem ajándékát.” 
 
Tehát nemcsak hogy megváltásunk van ebben a Névben - Jézus Nevében -, hanem a hívı 

megkeresztelkedik Jézus Krisztus Nevében.  
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Én, amikor az embereket keresztelem, akkor Jézus Krisztus Nevében keresztelem meg ıket az 
Atyának, a Fiúnak és  Szent Szellemnek nevében, mert ez által minden problémát kiküszöbölök. 
Akkor nem lehet már érveket felhozni.  

Mert két útja van a keresztségnek, és jobb, ha mind a két utat megtesszük, hiszen ık már 
Jézusban vannak, hiszen már újjászületett hívık – tehát már megkeresztelkedtek Jézus Krisztusban.  

Az, hogy megkeresztelkedni, ez a görög szerint, szó szerint azt jelenti, hogy belemeríteni, tehát 
alámerítni – pontosan úgy, ahogy egy kabátot át szeretnél színezni, az kell, hogy a kabátot teljesen 
alámerítsd egy másik színő vizes folyadékba, hogy átvegye annak a színét.  

Tehát amikor újjászületünk, akkor alámerítkezünk Jézus Krisztus testébe, mert Jézus Krisztus 
teste maga Jézus Krisztus. Jézus Krisztus maga a fej, és mi vagyunk a test - és a test és a fej egyek. 
Mert nem hívják külön a fejet egy néven, és a testet egy másik néven. Mert a fejünket nem hívják 
Jánosnak, és a testünket meg Péternek. Az egész testünk, úgy ahogy van, például János.  

Jézus Krisztus a feje a testnek, és mi vagyunk a test - Jézus Krisztus teste pedig maga Krisztus. 
Tehát az, aki Jézus Krisztushoz csatlakozik, az vele egy szellem.  

Ahogy ismerjük, vannak a keresztségeknek a tanai.  
Sajnos a Zsidó 6:1-2-ben ezt mosakodásoknak fordítja a magyar Biblia, de keresztségeket ért 

alatta.  
 
Zsidó 6:1-2 
„Annakokáért elhagyván a Krisztusról való kezdetleges beszédet, törekedjünk 

tökéletességre, nem rakosgatván le újra alapját a holt cselekedetekbıl való megtérésnek és az 
Istenben való hitnek, A keresztségekrıl, kezek rátevésérıl, holtak feltámadásáról és az örök 
ítéletrıl szóló tanításnak.” 
 

Tehát a keresztségek tanairól van szó.  
Miért van itt többes számban, ha az Efezusi levél azt írja, hogy egy keresztség van? Hiszen Pál 

apostol írta mind a két levelet.  
Amirıl Pál az Efezusi levélben tesz említést, arról tanít, hogy egy keresztség van, ami megváltást 

ad az embernek.  
Mirıl van szó akkor a Zsidó levélben? A keresztségeknek teljes tanáról van szó.  
Van egyszer tehát az a keresztség, ami által az ember üdvösséget nyer, vagyis újjászületik. 

Ekkor, abban a pillanatban belemeríttetsz, alámeríttetsz Jézus Krisztus testébe.  
Van a következı, a vízkeresztség. A vízkeresztség nem fog üdvösségre vezetni, csak egy külsı 

megismétlése annak, jelképekben, ami már belülrıl megtörtént veled.  
Nagyon szeretem, ahogy az egyik bibliatanárom ezt tanította. Ha mondjuk te az ördögtıl vagy, 

és belemész a vízbe, és kijössz a vízbıl, akkor csak egy nedves ördög lettél. Ennyi az egész. Ennyit 
tesz tehát a vízkeresztség: tehát nedves lettél, nedves ördög lettél.  

Tehát a világ tudja ugyan, hogy létezik a vízkeresztség. Annyit jelent a kívülállók számára, és a 
te számodra is, hogy te már megkeresztelkedtél valójában Jézus Krisztus testében.  

Ezt követıen létezik egy másik keresztség, a Szent Szellemben való keresztég, ami azt jelenti, 
hogy teljessé válsz Szent Szellemmel, vagy úgy is mondhatnánk, hogy nyelveken kezdesz beszélni 
úgy, ahogy a Szent Szellem adja arról a kiejtést.  

Ezek a keresztségek mind rendelkezésére állnak a hívıknek.  
Van még egy keresztség, amit az Írások említenek. Ez a keresztség nem áll rendelkezésére 

mindenkinek. Jézus ezt a keresztséget akkor említi, amikor Jakabbal és Jánossal beszél. 
 
Márk 10:37-40 
„Azok pedig mondták néki: Add meg nékünk, hogy egyikünk jobb kezed felıl, másikunk 

pedig bal kezed felıl üljön a te dicsıségedben. Jézus pedig monda nékik: Nem tudjátok, mit 
kértek. Megihatjátok-é a pohárt, amelyet én megiszom; és megkeresztelkedhettek- é azzal a 
keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem? Azok pedig mondának néki: Megtehetjük. 
Jézus pedig monda nékik:  
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A pohárt ugyan, amelyet én megiszom, megisszátok, és a keresztséggel, amellyel én 
megkeresztelkedem, megkeresztelkedtek; De az én jobb és bal kezem felıl való ülést nem az én 
dolgom megadni, hanem azoké lesz az, akiknek elkészíttetett.”  

 
Jézus megkérdezi ıket, hogy: képesek vagytok-e arra, hogy azzal a keresztséggel, amellyel én 

megkeresztelkedek, azzal ti is megkeresztelkedjetek?  
Ez pedig a szenvedések keresztsége volt. Jézus Krisztus megfizette a büntetést a mi bőneinkért, 

és ık nem tudták ezt megtenni.  
Sajnos manapság az emberek nagyon sokfajta keresztségrıl beszélnek, amik nem találhatók meg 

az Írásokban. Hallani olyat, hogy szükségünk van a szeretet keresztségére. Nincs ilyen a Bibliában, 
hogy megkeresztelkedem szeretetben.  

Egyszerő a válaszom ezeknek az embereknek: ha szükségük van szeretetre, egyszerően újjá kell 
születniük, üdvösséget kell nyerniük. Utána lesz szeretet a szívedben, hiszen részévé válik a 
szellemednek Isten szeretete.  

 
1János 3:14 
„Mi tudjuk, hogy általmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük a mi atyánkfiait. Aki 

nem szereti az ı atyjafiát, a halálban marad.” 
 
Tehát ahhoz, hogy a halálból átmenjünk az életre, egyszerően arra van szükség, hogy Jézus 

Krisztusba kerülj. Ezt követıen Isten szeretete kiöntetik a szívedbe, a szellemedbe, és utána el kell 
kezdened ebben az életben, ebben a fényességben, ebben a szeretetben járnod.  

Lehetséges az, hogy az ember tökéletessé váljon ebben a szeretetben.  
Ezek azok a keresztségek, amelyek megtalálhatók az Írásokban.  
Azért említjük ezeket a keresztségeket, mert összeköttetésben vannak Jézus Krisztus Nevével, 

hiszen ebben a Névben, Jézus Nevében kapod meg a Szent Szellem ajándékát. Jézus azt mondja, 
hogy: az én Nevemben fognak más nyelveken beszélni. Kinek a Nevében? Jézus Nevében. Az İ 
Nevében! 

Tudjuk mindannyian, hogy Jézus Nevét használhatjuk imádságban, de sajnos nem mindenki érti 
meg ennek a Névnek a jelentıségét.  

Felénk járja az a mondás, hogy úgy is szokták az emberek, sajnos a hívık használni Jézus Nevét, 
mint ahogy a ketrecbe zárt papagáj szokott beszélgetni a gazdájával: egyszerően csak ismételgeti, 
amit sokszor hallott. Ha egy papagájnak sokat mondod a szót, akkor elıbb utóbb visszaismétli 
neked, de fogalma nincs arról, hogy mit jelent. Tehát ezeknek az embereknek a számára nem fog 
mőködni.  

Imádkoztam már együtt emberekkel, és tudtam pontosan, hogy az az imádság, amiért jöttek, amit 
kértek, nem igazán remélték, hogy az ima után meg fog történni, amiért imádkoztak.  

A legjobb mód arra, hogy emberekkel együtt imádkozz, hogy el kell menni a megfelelı Igékbe, 
és felolvasni azokat az Igéket, és utána imádkozni, és meggyezni.  

Sajnos azok, akik nem igazán gyökereztek meg az Igében, és nem kaptak tanításokat, azt fogják 
mondani, hogy: úgysem reméltem igazán. Tehát nem voltak egyességben a Máté 18:18-19 Igéivel - 
hiszen utána így beszéltek.  

Vagy a fejük alapján, a fejükben lévı gondolatok alapján megegyeztek, de a szívük alapján nem 
- és ez volt az ok, hogy nem mőködött az imádságuk, mert az imádságuk nem a szívükbıl volt, nem 
a szívükben egyeztek meg.  

És amikor visszajönnek egy bizonyos idı múlva, és elmondják, hogy mi nem sikerült, akkor azt 
teszik hozzá: úgysem reméltem igazán, hogy ez megtörténik.   

Ez a válaszom rá: éppen ezért nem történt meg.  
Mert nincsenek a szellemi birodalomban, és nincsenek a Biblia birodalmában sem. A természet 

síkján vannak.  Az emberi birodalomban vannak, és az értelem birodalmában élnek. 
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Mondhatsz ugyan dolgokat, vagy ismételhetsz dolgokat, azért mert valakitıl hallottad, és te is 
olyan szeretnél lenni - és a te számodra nem fognak mőködni. Amikor tudod ezt, és felismered, hogy 
mit mond igazán Isten Igéje, és hiszed ezt a szívedbıl, és az Ige alapján cselekszel a szívedbıl, akkor 
mőködni fog!  

Amikor valóban hiszed Isten Igéjét a szívedbıl, akkor azzal az Igével fogsz maradni, ha élsz, ha 
meghalsz. Ha fönt vagy a vízen, ha elsüllyedtél.  

Néha úgy tőnik, hogy ez minden egyszerre be fog következni. Ez az igazság. De ha az Igével 
maradsz, akkor Isten megerısíti az Igéjét! Ez egy élet, az Igében járni. Ez egy életet jelent. 

Megnézzük ezeket az ima Igéket 
 
János 16:23-24 
„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.  Mostanáig semmit 
sem kértetek az Atyától az én nevemben: kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömetek teljes 
legyen.” 

 
Azt mondja Jézus, hogy: azon a napon nem kértek majd tılem semmit!  
Jézus ezt akkor tanította még, mielıtt a kereszthalált halta volna.  
De most, ezen a napon már ott vagyunk, azon a napon, amire Jézus mutatott. Azokban a 

napokban élünk most, ebben az új szövetségben élünk. Az İ Neve ezekben az Igékben le lett 
fektetve. 

Amíg Jézus a földön járt, addig a tanítványai nem imádkoztak Jézus Nevében.  
Miután Jézus feltámadt a halálból, egy kiváló nevet kapott. Miután legyızte a pokol seregeit, 

Isten feltámasztotta İt a halálból, a magasságba ültette, felül minden hatalmasságon, 
fejedelemségen, erın, uraságon, és egy olyan nevet ajándékozott neki, mely minden név fölött való.  

És Jézus annyit tanít, hogy kérjetek ebben a Névben. Mert ha ebben a névben kértek, ez garancia 
arra, hogy választ kaptok az imáitokra.  

Ezért beszélünk tehát most Jézus Nevérıl! 
Tehát nemcsak egy egyszeri történés van Jézus Nevében, nemcsak az üdvösségünket nyerjük 

Jézus Nevében, hanem utána a keresztény életünknek minden napján az együtt járás is Jézussal 
történik.  

Megnézünk egy másik Igét, ami nem imádságra tanít: 
 
János 14:13-14 
„És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsıíttessék az Atya a 

Fiúban. Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt.” 
 
Ha megfigyelitek, akkor az elıbb felolvasott Igében a 16. részben azt írja az Ige, hogy majd az 

Atya megadja néktek.  
Jézus ott azt tanítja, hogy: kérjetek az Atyától az én Nevemben, és majd az Atya megadja néktek.  

Itt, a 14. részben lévı Ige azt mondja, hogy: követeljetek az Én Nevemben - mondja Jézus -, és Én 
megcselekszem azt.  

Tehát itt nem arról van szó, hogy Jézus tanítana, hogy az İ Nevében imádkozzunk az Atyához. 
Itt arról tanít Jézus, hogy a mindennapi életünkben, az együtt járásunkban használjuk az İ Nevét, 
követeljünk az İ Nevében. Amikor az ellenséggel kerülünk szembe, az ellenéggel szemben 
használjuk az İ Nevét.  

Mert a görög eredeti szó, amit itt kérésnek fordítanak, azt jelenti, hogy követelni.  
Nem Istentıl követelsz, hanem az ördögtıl követeled vissza a jogaidat.  
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Van egy rész az Apostolok Cselekedeteiben, amit nagyon szeretek – ez az Ékes kapunál történik 
Péterrel. Az történt ugyanis, hogy Péter elment az Ékes kapunál, és ott rendszeresen nap, mint nap 
kitettek egy koldust koldulni. Péter elmondta neki, hogy ezüstöm és aranyom nincsen nékem, de 
amim van, azt néked adom. A Názáreti Jézus Nevében azt mondta neki: kelj fel, és járj! 

Péter a következıt válaszolja a csodálkozóknak:  
 
Apostolok Cselekedetei 3:16 
„És az Õ neve erısítette meg ezt, akit láttok és ismertek; az Õ nevében való hit által; és a 

hit, mely İáltala van, adta néki ezt az épséget mindnyájatok szemeláttára.” 
 
Apostolok Cselekedetei 3:6 
„Péter pedig monda: Ezüstöm és aranyam nincs nékem; hanem amim van, azt adom 

néked: a názáreti Jézus Krisztus nevében, kelj fel és járj!” 
 
Egy másik fordítás szerint: ami nekem van – mondja Péter – azt adom neked! 
Vagyis nekünk van valamink, tudunk adni az emberek számára.  
Mi volt Péternek? Jézus Neve volt a birtokában. Péter ebben a Névben parancsolta meg neki, 

hogy keljen fel, és járjon. Jézus Nevében!  
Jézus azt válaszolta, hogy: amit csak kértek, az én nevemben, azt én megcselekszem! 
A görög eredeti szerint, ahogy ez íródott, a következıt mondja az Ige, szó szerint: akármit 

követeltek, mint a ti jogaitokat, és elıjogaitokat, azt én megcselekszem, megteszem!  
Ezt mondja a görög eredeti, szó szerint. 
Nem tudsz addig jogokat követelni, ha nem tudod, hogy mik azok.  
Itt van a rész, amiben a keresztények elbuknak. Nem fedezzük azt fel az Újszövetség kereteiben, 

hogy Isten a gyülekezeti testet Jézus Krisztusban alapította - és ebben vannak a jogaink, és 
elıjogaink, a kiváltságaink.  

Megvan a jogunk arra, hogy használjuk Jézus Krisztus Nevét! Meg van a kiváltságunk, hogy 
használjuk az İ Nevét. Jézus Nevében van benne minden erı, minden hatalom, amelyet Jézus 
valaha is bírt magának, és mindazt képviseli, ami Jézus valaha is volt. Az mind benne foglaltatik 
Jézus nevében.  

Amikor Jézus itt a földön járt, láthattátok az Igében, hogy gyógyította a betegeket. Látjátok azt 
is, hogy mit tett Péter. Péter nagyon büszke volt, mondta, hogy: ezüstöm és aranyam nincsen, de ami 
van. Péter büszke volt: amim van – azt mondja. Péter tudta, hogy milye van.  

Itt kerül a gyülekezet, mint olyan gondba manapság: nem tudják, hogy mi az, amijük van.  
Ezért kell sajnos hallgatnotok azt  rengeteg hitetlenséggel teli prédikációt. Én nem hallgatok 

rájuk. Ha akarjátok, ti hallgathattok. Soha nem tanulták a Bibliát igazán. Elmennek 
szemináriumokra, és tele van a fejük hitetlenséggel és kétségekkel, és pszichológiai 
tudományossággal van tele a fejük.  

Megmondom nektek, nektek, mint keresztényeknek: hatalmas különbség van a pszichológia, 
mint olyan, és a hit között. Arról beszélek, hogy hit Istenben. A szívben gyökerezett hitrıl beszélek.  

Tehát ott a gond, hogy az emberek az emberi érvelésre hallgatnak ahelyett, hogy a Bibliát 
olvasnák. Péter azt mondja, hogy: amim van, azt adom néked.  

 
Apostolok Cselekedetei 3:16 
„És az Õ neve erısítette meg ezt, akit láttok és ismertek; az Õ nevében való hit által; és a 

hit, mely İáltala van, adta néki ezt az épséget mindnyájatok szemeláttára.” 
 
Mije volt tehát Péternek? A Név volt a birtokában. Az ígéretek birtokában volt. Péternek ott volt 

a szívében Isten Igéje.  
Amit követeltek az én nevemben – tanítja Jézus.  
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A korai gyülekezeti korszakban a hívık ezt megértették. Megértették. Jézus azt mondta nekik, 
hogy: én megteszem.  

Péter azt mondta tehát, hogy: nekem megvan a szívemben ez a név. Nekem megvan a jogom. Ez 
az én kiváltságom, hogy van nekem ez a Név.  

Péter tehát azt mondta, hogy: a Názáreti Jézus Krisztus Nevében kelj fel, és járj!  
Tehát követelte Jézus Nevében, pontosan azt, és úgy, ahogy ezt az elıbbi Igében felolvastuk.  
Van valami furcsa ezzel a koldussal kapcsolatban az Ékes kapunál. Tudjátok, hogy amikor Jézus 

a földi szolgálatát végezte, nap, mint nap elment emellett az ember mellett. El szoktam errıl 
gondolkodni nap, mint nap. Jézusnak el kellett mennie mellette, és aztán egyszer csak Péter jön el 
mellette, és Péternek megvolt a hite ebben a Névben.  

Ahogy végigolvassuk az Apostolok Cselekedeteit, az emberek különbözı hitszinten vannak, és 
onnan próbálnak megértést kapni, de Istennek mindannyiunk igényeit ki kell elégítenie, akármilyen 
szinten is vagyunk, de ha észreveszitek azt, hogy az Apostolok Cselekedeteiben nagyon keveset 
találhattok arról, hogy imádkoztak volna a betegekért. Egyszer-kétszer találkozhattok vele a 
késıbbiek során, Pál tette ezt az Apostolok Cselekedeteiben.  

Legtöbbször az történt, hogy használták Jézus Nevét.  
A legtöbben itt Magyarországon az én szolgálatom alatt így gyógyulnak meg.  
Nézzük meg egy másik részét az Apostolok Cselekedeteinek, ahol szintén Péter szolgál:  
 
Apostolok Cselekedetei 9:33-34 
„Talála pedig ott egy Éneás nevő embert, ki nyolc esztendı óta ágyban fekszik vala, ki 

gutaütött volt. És monda néki Péter: Éneás, gyógyítson meg téged a Jézus Krisztus: kelj föl, 
vesd be az ágyadat! És azonnal felkele.” 

 
Tehát Jézus Neve nemcsak az apostolokhoz tartozott.  
Nagyon sok ember ez által lett kirabolva, hogy ezt tanítják nekik - mert azt hallják nap, mint nap, 

hogy: persze, azok az apostolok voltak, azok azt meg tudták tenni. Valami ismeretlen akkori erıvel.  
De itt világosan mondja az Ige, hogy Jézus Krisztus Neve tette ezt a csodát. Ez a csodálatos Név 

nem lett elvéve a gyülekezettıl. Ha ezt a Nevet elvették volna már a gyülekezettıl, akkor nem lenne 
utunk, hogy meg tudjuk közelíteni Istent.  

Tehát amire szükségünk van, az az, hogy gondolkodni és táplálni Isten Igéjét a szívünkbe ezen a 
vonalon keresztül. Addig táplálni a szívünkbe az Igét, amíg meg nem erısödünk ezen a vonalon, 
hogy tudjuk használni ezt a Nevet. Utána természetessé válik, hogy az Ige alapján cselekszünk. 
Ugyanolyan természetessé válik a mi számunkra, mint ahogy Péter is tette. 

Miután megkeresztelkedtünk ebben a Névben, imádkozunk ebben a Névben.  
Vissza szeretnék menni még egy rövid idıre az Apostolok Cselekedetei 3:12-15 versekre, és 

utána újra el fogjuk olvasni a 16. verset ennek tükrében.: 
 
Apostolok Cselekedetei 3:12-15 
„Mikor pedig ezt látta Péter, monda a népnek: Izrael férfiai, mit csodálkoztok ezen, vagy 

mit néztek mireánk, mintha saját erınkkel vagy istenfélelmünkkel cselekedtük volna azt, hogy 
ez járjon?  

Az Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak Istene, a mi atyáinknak Istene megdicsıítette az Õ 
Fiát, Jézust, akit ti elárulátok, és megtagadátok Pilátus elıtt, noha ı úgy ítélt, hogy elbocsátja.  

Ti pedig azt a szentet és igazat megtagadátok és kívánátok, hogy a gyilkos ember 
bocsáttassék el néktek, Az életnek fejedelmét pedig megölétek; akit az Isten feltámasztott a 
halálból, aminek mi vagyunk bizonyságai.” 
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Apostolok Cselekedetei 3:16 
„És az Õ neve erısítette meg ezt, akit láttok és ismertek; az Õ nevében való hit által; és a 

hit, mely İáltala van, adta néki ezt az épséget mindnyájatok szemeláttára.” 
 
Tehát az İ Neve tette az által, hogy az İ Nevében hitük volt.  
Itt van a mi problémánk. Ez, ami itt le van írva, ez tette erıssé és gyógyulttá azt az embert, és 

nekünk is megvan ez a Név, és meg is volt ez a Név, csak sajnos a hitünk ebben a Névben, az 
kicsiny. 

Ha megkérdeznénk a teljes gyülekeztet - értem most ez alatt a teljes hívı testet, a keresztény 
testet értem ezalatt -, megkérdezném tılük, hogy Jézus Neve a gyülekezethez tarozik-e, azt fogják 
mondani, hogy igen.  

Mit tudnak arról, hogy mit tett a Név akkor, abban az idıben? Azért nem mőködik úgy ez a Név 
jelenleg, mert a hitünk nem ugyanaz, ami régen volt.  

Minden hívı ezt a választ adja, hogy: természetesen Jézus Neve hozzánk tartozik.  
Akkor miért nem teljesít ugyanígy ez a Név, miért nincsenek ugyanazok a csodák? Azért, mert a 

hitünk ebben a Névben nem ugyanaz, mint ami annak idején, a korai gyülekezetben volt.  
Emlékeztek arra, hogy mit mond az Ige? Azt mondja, hogy: a hit hallásból, a hallás pedig Isten 

Igéje által van.  
Hogyan növekszik tehát akkor a hitünk? Az által, ha halljuk, és újra halljuk, és megint újra 

halljuk az Igéket errıl a Névrıl. Ezért tartom fontosnak ezeket a tanításokat, ez a célja ezeknek.  
Emlékszem, teljesen tisztán hallom még most is vissza az Úr hangját, amikor jöttem vissza a 

legutóbbi repülıutamon, az Úr hozzám szólt, hogy tanítanom kell errıl a Névrıl, mert 
táplálkoznotok kell ezeken a tanításokon addig, amíg a szívetekben nem kapjátok meg az igazságot, 
és akkor a hitetek egy következı szintre tud felnövekedni.  

Mert ebben a Névben minden rendelkezésetekre áll: a gyógyulás és mindaz, amire szükségetek 
van. A hit tehát a mai nap is legyen meg ebben a Névben. A hit a mai napon is a rendelkezésünkre 
áll. 

Nézzünk mg még egy eseményt az Apostolok Cselekedeteibıl: 
 
Apostolok Cselekedetei 16:16-18 
„L ın pedig, hogy mikor mentünk az imádkozásra, egy szolgálóleányka jöve elınkbe, 

akiben jövendımondásnak szelleme volt, aki az ı urainak nagy hasznot hajta 
jövendımondásával. Ez követvén Pált és minket kiált, mondván: Ezek az emberek a 
Magasságos Istennek szolgái, akik néktek az üdvösségnek útját hirdetik. Ezt pedig több napon 
át tette. Pál azonban megbosszankodván, és hátrafordulván, mondá a szellemnek: 
Parancsolom néked a Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belıle. És kiméne abban az 
órában.”  

 
Figyeljétek meg, Pál mit csinál: Pál ahhoz a szellemhez szól, és annak parancsol, aki e mögött a 

kislány mögött cselekedett. Tehát Pál a démonhoz beszél, annak parancsolja meg, hogy hagyja el a 
kislányt, és ez által a kislány megszabadult.  

Mi az ereje a gyülekezet számára ma ennek a Névnek? Ugyanaz az ereje megvan. Látjuk a 
Filippi 2:10-ben: 

 
Filippi 2:10 
„Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké.” 
 
Tehát az a démon, amely eben a kislányban volt, ez is térdet kellett, hogy hajtson Jézus Nevére. 

Meg kellett hogy hajoljon, térdet kellett, hogy hajtson Jézus Nevére!  
Nincs más lehetıségük! Minden teremtménynek térdet kell hajtania erre a Névre! Meg kell 

tenniük, mert a Név az, amiben az erı van.  
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Micsoda kincs ez! Sajnos ez a kincs el van felejtve, el van hanyagolva.  
Tehát amikor a gyülekezetben problémák vannak, gondok merülnek fel, akkor nem az 

emberekben van a probléma, hanem a démonokkal kell foglalkozni.  
Itt rontják el a gyülekezetek, hogy az emberekkel próbálnak harcba lépni, és nem a démonokkal.  
Pál sem ezzel a kislánnyal kezdett foglalkozni, hanem a szellemmel. Meg kell parancsolni annak 

a démonnak, aki a gondokat, a problémát okozza, hogy fejezze be a mőködését Jézus Nevében!  
Ha én találkozom olyan emberrel, akiben démon munkálkodik, akkor egyszerően 

megparancsolom Jézus Nevében annak a démonnak, hogy a munkálkodását befejezze, és elhagyja 
azt a személyt!  

Nagyon hamar és gyorsan meg lehet érezni ezeket a démonikus erıket.  
Ezek a démonok sem Jim Sanders nevére engedelmeskednek! Az ördögök ilyenkor arra 

emlékeznek vissza, amikor Jézus Krisztus meghalt. De a szelleme soha nem halt meg! Jézus belsı 
embere, a szelleme lement a pokolba értünk, a te helyedre is, és minket helyettesített ott, és elvitte a 
bőneinket.  

Ahogy az 1Korintus 2:8-ban mondja az Ige, nem tudták, hogy mit tesznek: 
 
1Korinthus 2:8 
„Melyet e világ fejedelmei közül senki sem ismert, mert ha megismerték volna, nem 

feszítették volna meg a dicsıség Urát:” 
 
Ott, az elítéltek sötét világában, a föld alatt, a sátán saját királyságában, ott Jézus legyızte az 

ördögöt. Jézus Krisztus csodálatos gyızelmet aratott a sötétség erıi felett!  
 
Kolosse 2:15 
„Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, azokat nyilvánosan 

megszégyenítette és mutogatta, gyızelmet aratván felettük a keresztfa által.” 
 
Azt írja tehát az Ige, hogy lefegyverezte, megbénította a sátánt. Azokat az urakat és fejedelmeket 

semmisítette tehát meg, amelyek a világot elıtte uralták. Jézus Krisztus megfosztotta ıket a 
hatalmuktól!  

Amíg ezt nem tudjuk a szívünkben, addig ık fognak uralni minket! Ha igazán tudatában vagyunk 
ennek az igazságnak, akkor a démonok félnek tılünk!  

Ha a gyülekezetek csak annyit tudnának, hogy mennyire fél az ördög tılünk - amikor az ördög 
azt tudja, hogy te ezt tudod, akkor békén hagynak, elmennek tıled. 

Sokszor, amikor az emberekre ráteszem a kezem, akkor az ördög remegését, félelmét az ember 
belsejében lehet érezni. Mert tudják azt, hogy Jézus Krisztus Nevére engedelmeskedniük kell majd.  

Amikor az Úrhoz imádkozunk, İt sem látjuk, és amikor a Mennyei Atyához imádkozunk, İt 
sem látjuk. Ugyanígy az ördögöt sem kell látnod, elég, ha megparancsolod neki Jézus Krisztus 
Nevében, hogy el kell mennie, és engedelmeskednie kell erre a Névre. 

Nagyon fontos ezt megértenetek! A démonoknak választ kell adniuk Jézus Krisztus Nevére a 
megfelelı módon! Nincs más választásuk! 

A következıkben meg fogunk nézni olyan Igéket, amelyekbıl látni fogod, hogy milyen fontos a 
hited fejlesztése.  

Pál egy fiatal szolgálónak, Timóteusnak írt két levelet. 
 
2Timóteus 4:11-13 
„Egyedül Lukács van velem. Márkust magadhoz vévén, hozd magaddal: mert nekem 

alkalmas a szolgálatra. Tikhikust pedig Efézusba küldöttem. A felsıruhámat, melyet 
Troászban Kárpusnál hagytam, jöttödben hozd el, a könyveket is, kiváltképpen a 
pergameneket.” 
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2Timóteus 2:15 
„Igyekezz, hogy Isten elıtt becsületesen megállj, mint oly munkás, aki szégyent nem vall, 

aki helyesen hasogatja az igazságnak beszédét.” 
 
Mit kellett Timóteusnak tanulnia? Nem volt neki egy olyan írott Bibliája, amellyel ma mi 

rendelkezünk. Ennek ellenére voltak könyvek, és Pál ezekrıl a könyvekrıl beszélt. 
 
Márk 16:17 
„Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket őznek; új 

nyelveken szólnak.” 
 
Nem azt mondja az Ige, hogy ezek a jelek a prédikátorokat, vagy a pásztorokat, vagy az 

evangélistákat fogják követni, hanem azt mondja az Ige, hogy a hívıket, mindannyiukat jelek 
követik! Hatalom van Jézus Nevében!  

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

teremtésnek.” 
 
A hívıket, azokat akik hisznek, azok lesznek megkeresztelkedve, és ilyen jelek fogják követni 

azokat.  
Az elsı jel, amely a hívıket követi: ördögöket őznek. „Az Én Nevemben ördögöket őznek.”  
Vagyis amit valójában mondani akar az Ige: gyakorolni fogják a hatalmukat a démonok felett.  
Nem a megszabadító szolgálatot kell látni ebben az Igében! Hiszen nem pásztorokat, és nem 

evangélistákat említ az Ige, hanem azokat, akik hisznek!  
Ez a mi hatalmunk, a hívık hatalma Jézus Nevében.  
Tehát azok, akik elsı sorban a fizikai világot tekintik, nagyon kicsi meglátásuk van arról, hogy 

mi az, amit kaptunk a szellem birodalmában.  
Pontosan az elıtt, mielıtt Jézus Krisztus felvitetett volna a mennybe, tanította a tanítványait, 

hogy: hatalmat fogtok gyakorolni az én nevemben.  
Jézus Krisztus szolgálatának egy része volt az, hogy a démonokkal kellett szembeszállnia.  
Lehet, hogy a prédikátorok egy része úgy prédikál, mintha már a démonok kimenetek volna a 

divatból, nem léteznének, vagyis nem léteznek már többet. Vagy csak a város egyik részében jönnek 
össze.  

Tehát mint Timóteusnak is írta Pál, gyakorolnunk és tanulnunk kell ezt a témakört.  
Az Írások nagyon sokat tanítanak minket a gonosz szellemekrıl, a szokásaikról, a hatásaikról, és 

az emberek feletti erejükrıl. Miután ezt megtanultad, nem szükséges ahhoz, hogy meg tudd 
különböztetni a szellemeket, fogod tudni látni a hatásukat az emberek felett, a városok felett.  

Meg fogjuk nézni az ördög mőködési formáit, hogy hogyan keríti hatalma alá, befolyása alá az 
embereket.  

Nézzük meg Mózes elsı könyvében ezért a következıt! Nézzük meg, hogy az ördög hogyan 
lépett be Éva életébe, hogyan mőködött ott! 

 
1Mózes 3:1 
„A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei vadnál, melyet az Úr Isten teremtett, és 

monda az asszonynak: Csakugyan azt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se 
egyetek?” 

 
Tehát az ördög kérdést tett föl: csakugyan azt mondta az Isten? Megkérdıjelezte az ördög Isten 

szavait.  



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

 

11/10 Jim Sanders – Alaptanítások: Jézus Neve 3. 

 

Utána azt mondja az ördög: 
 
1Mózes 3:4 
„És mond a kígyó az asszonynak: Bizony nem haltok meg.” 
 
Mondja az ördög, hogy: nincsen pokol.  
Az ördög mindig így dolgozik: kérdıjeleket, kétségeket, hitetlenséget ültet benned.  
Mint például:  
Valóban létezik Isten? Nem inkább emberek írták csak a Bibliát? Valóban igaz a Biblia? Használ 

az Isten betegségeket vajon? Mire akar vajon az Isten megtanítani téged ezzel a betegséggel 
kapcsolatban? Milyen bőnt követtél el vajon, hogy ilyen beteg lettél? Nem követsz el bőnt akkor, ha 
orvoshoz mész? Van mennyország? Elég jó vagy te arra, hogy te a mennyországba kerülj? Isten 
valóban meg akar téged áldani? Te nem érdemelted azt ki igazán, hogy a mennyországba kerülj! 
Van neked arra elég hited, hogy meggyógyulj? Isten valóban mindig meghallgatja az imádságaidat? 
Ezzel az alkalommal úgysem fogsz meggyógyulni! Vajon melyik törvényt szegted meg? Nem követtél 
el halálos bőnt? Miért olvasod már megint a Bibliát? Úgysem tudod megérteni, hogy mi van benne! 
Már olvastad! Miért olvasod újra a Bibliát? Ez a prédikátor valóban fel van kenve Istentıl? Valóban 
egy misszionárius? Nem szégyenítette meg ı Jézus Nevét? Jézus Neve fog a számodra is mőködni? 
Nincs esetleg démon benned? Esetleg valaki a családodban megtörte már a törvényt?  

Az ördög állandóan felkavarja a múltadat, keresgél a múltadban: esetleg a nagymamától rád 
ragadt egy átok? Elég jó vagy te arra, hogy az imádságaidat megválaszolja?  

Az ördög egy idı után azt mondja, hogy: az igaz ugyan, de, és hanem, és csak… 
Tehát az ördög mindig hitetlenséget, kétségeket teremt körülötted!  
Pontosan úgy, ahogy Évát a paradicsomban megkérdıjelezte, úgy téged is!  
Megkérdıjelezi a keresztényektıl, hogy Jézus munkája teljes volt. Még Jézus Krisztus vérét is 

megkérdıjelezi, és ez egyenesen az ördögtıl van.  
Ezt meg kellene tudnod különböztetni! Jézus Krisztus legyızte az ördögöt, és te tiszta vagy Jézus 

Krisztus vér által! Teljesen tiszta vagy! Nem vagy mocskos! Nincs szükséged ezekre az 
öntisztogatási eljárásokra, ezekre a keresgélésekre, kutatásokra! Soha nem fogsz eljutni oda, hogy 
hitben mőködj! 

Ki kell lépned hitben, és el kell parancsolnod az ördögöt, hogy a te életedbıl takarodjon el: Nem 
fogadom el a hitetlenséget magam körül! Ellenállok neki Jézus Krisztus Nevében!  

Az ördög a forrása minden hitetlenségnek, kétségnek, összezavarodottságnak.  
Szükség van arra, hogy a hitedet felfejleszd! A hit hallásból, a hallás pedig Isten Igéjébıl 

származik. Meg kell újítani az elmédet, a gondolkodásodat Isten Igéjének a vonalában, és föl kell 
növekedned a szellemedben! Úgy, hogy ki tudj állni erısen, hatalmasan a szellemedben az ördög 
munkáival szemben! Jézus Krisztus az én Uram! 

Még valami fontosat szeretnék említeni a mai napon! 
 
Jakab 5:14 
„Beteg-e valaki köztetek? Hívja magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak felette, 

megkenvén ıt olajjal az Úrnak nevében.” 
 
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 dicsİségére.” 
 

Ahogy olvastuk a Jakab levelében: kenje meg olajjal az Úr Nevében!  
Nagyon fontos, ahogy Jakab írja: az Úrnak Nevében - hiszen Jézus Nevére minden térdnek meg 

kell hajolnia!  
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Nagyon fontos, hogy ezt lássátok, hiszen én is Jézus Krisztus Nevében imádkozom értetek, 
hiszen Jézus a mi Urunk! 

 
Róma 6:14 
„Mert a b őn tirajtatok nem uralkodik ; mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem 

alatt.” 
 
Egy másik fordítás azt mondja, hogy: nem Úr a bőn felettetek!  
Ez tehát visszautal Jézus Krisztus fenségére. Ezért olyan hatalmas és erıteljes az İ Neve! İ a mi 

Urunk! 
Minden, ami uralommal van feletted, az uralkodik feletted!   
A betegség nem a mi urunk! Ha valaki beteg, akkor az Úr Nevében imádkozzatok felette! Mert 

Jézus Krisztus a mi Urunk, nem a betegség a mi urunk!  
Hiszen, amikor kulcsot helyezel a zárba, nem te zártad be az ajtót - az a kulcs tette, hogy bezárta 

az ajtót, nem te voltál!  
Az Úr nekünk adta a kulcsot! Nem te fogsz meggyógyítani bárkit is! A Név fogja ezt megtenni! 
 
 
 

 


