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ALAPTANÍTÁSOK 
Jézus Neve 4. - Jézus Nevének használata 

 
1Péter 2:2 
„Mint most született csecsemık, az Ige tiszta, hamisítatlan teje után vágyakozzatok, hogy 

azon növekedjetek;” 
 
Sokszor az emberek csak hallgatják az Igét, de nem emésztik meg. Vagyis nem mélyednek bele 

az Igébe, nem gondolkodnak el az Igén. Ezeket hívja Jézus az Ige hallgatóinak, és nem 
cselekvıknek.  

Ahogy gondolkodunk a problémáinkról az Ige tükrében, felnövekszik bennünk Jézus Krisztus új 
élete. Ha úgy gondolkodunk a problémáinkról, hogy Jézus Nevét használjuk, İ, Jézus Krisztus kezd 
el uralkodni az életünkben.  

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

uralkodnak az életben az egy Jézus Krisztus által azok, akik bıven vették a kegyelmet, és a 
megigazulás ajándékát megragadták.” 

 
Nézzük meg ezt az Igét részleteiben! 
Ha Ádám bőnesete által a szellemi halál uralkodott, ami a sátán természete - ez jelenti a 

győlöletet, a szegénységet, a betegséget. És eddig ez uralt téged -, mennyivel inkább uralkodnak 
azok az életben, akik az egy Jézus Krisztus által uralkodnak, és a kegyelemnek és az igazság 
ajándékának bıvölködésében részesültek!  

A görög bıvített Bibliafordítás szerint mondja az Ige, hogy: úgy uralkodnak az életben, mint 
királyok.  

Mi az, amin uralkodni fogunk?  
A körülményeinken, a betegségen, a gyengeségeinken, a bőn felett, győlölet felett, és bármi más 

felett, ami az ördögtıl jön. Azok a dolgok többet nem uralhatnak minket! Mi fogjuk uralni azokat!  
Ez jelenti azt, hogy uralkodni az életen.  
Nem tekintem azt az életben való uralkodásnak, ha alig tudok végigmenni az életen. Ez jelentené 

az életben való uralkodást? Nem ez jelenti! 
Amikor elkezdünk gondolkodni ezeken a dolgokon, és belemélyedünk az Igébe, akkor kezdıdik 

meg az életünkben a Jézus Krisztus által való uralkodás. Akkor tudjuk igazából állni a kihívásokat a 
démonikus erıkre, a betegségre - le tudjuk gyızni azokat. Képesek vagyunk arra, hogy élvezzük 
Jézus Krisztus cselekedetének a gyümölcseit, és beléphessünk a mi örökségünk véghetetlen 
gazdagságába. 

Nézzük meg, Pál hogy ír a gyülekezeteknek! Ha Pál a gyülekezeteknek ír, akkor ezt a mai napra 
is írja!  

 
Kolosse 1:12 
„Hálákat adván az Atyának, aki alkalmassá tett minket a szentek örökségében való 

részvételre a világosságban;” 
 
Van egy örökségünk tehát, amelyet most kell magunkhoz venni.  
Nagyon-nagyon sok keresztény ezt megpróbálja kitolni arra az idıpontra, amikor majd a 

mennyországba kerülünk.  
Nem, nem! Azért adunk itt hálát, ami jelenleg, most hozzánk tartozik! 
A Biblia azt mondja, hogy: İ tett minket képessé, hogy az örökségben részt vegyünk.  
Vagyis a keresztények örököltek valamit.  
Megnézzük a folytatást, ami elmondja, hogy mit örököltünk: 
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Kolosse 1:13 
„Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az İ szerelmes Fiának 

királyságába;” 
 
Az Atya tette ezt! Az Atya szabadított meg minket a sötétség hatalmából!  
A sötétség hatalma jelenti a betegségeket, démonokat, a sátáni hatalom teljességét. Mindaz, ami 

a sátánhoz tartozik, attól mind megszabadított minket az Atya. Vagyis kiszabadított minket a 
sötétség uralma alól, a sátán hatalma alól - és ez által ahelyett, hogy a sátán uralna minket, nekünk 
kell ıt az uralmunk alá vetni!  

A szellemmel betöltekezett keresztényeket túl sok alkalommal maguk a körülményeik uralják, 
azok határozzák meg ıket, és bármi más, ami az ördög világához tartozik, ahelyett, hogy teljesek 
lennének az élettel, boldogsággal, és örömmel.  

Nézzétek csak meg ıket! Nekik van a legszomorúbb arckifejezésük a világon! Arra lenne 
szükség, hogy végre fölébredjenek, és magukhoz vegyék, ami hozzájuk tartozik.  

Hogyan tudnánk uralkodni? Jézus Krisztus által! Ez az az út, ahogy nekünk uralkodnunk kell: 
Jézus Krisztus Neve által, mivel İ nekünk adta a Nevét.  

„Az Én nevemben fogtok ördögöt őzni” – Jézus tanította ezt, Jézus van ebben a Névben! İ van a 
Nevében. Mindaz, ami Jézus volt, mindaz, amit Jézus magáénak tud, mindaz, amit Jézus tett, 
mindaz, ami Jézus maga, és mindaz, ami Jézus valaha is lesz - az benne van ebben a csodálatos 
Névben! 

A keresztényeknek tehát van egy hatalmas kincsük, és nem tudják.  
Amikor megkérdezed a keresztényeket, hogy Jézus Krisztus Neve hozzánk tartozik? Azt 

válaszolják, hogy: igen.  
Mi a jó ebbıl a mi számukra, ha ez nem mőködik? Mit használ az a te számodra?  
Sokan mondják, hogy csak dicsıítésre való.  
Nem ebbıl a célból kaptuk ezt a Nevet! Azért kaptuk ezt a Nevet, hogy a saját céljainkra 

használjuk. Jézus Krisztus benne van ebben a Névben. Megszerezte számunkra a gyógyulást. Tehát 
İ benne kell, hogy legyen ebben a Névben!  

Ezt néztük meg az elızı kazettákon a Márk 16-ban, és az Apostolok Cselekedetei 3. részben. Ezt 
tanítja az Ige, hogy a csodát Jézus Krisztus Neve vitte véghez. Ebben a Névben tehát Jézus 
megszerezte számunkra a gyógyulást. İ jelenti tehát jelenleg számunkra a gyógyulást.  

Jézus Krisztus maga az igazság. İ vált a mi igazságunkká. İ jelenleg a mi igazságunk. İ az, aki 
átment a halálból az életre. İ jelenti jelenleg a mi életünket, İ adott nekünk életet. İ saját maga az 
élet, amit nekünk adott. İ maga a gyógyulás, İ maga az egészség. İ maga a gyızelem. İ az, aki 
mindeneket betölt mindenekben! İ van ebben a Névben! Jézus Neve maga üdvösség! 

 
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.” 

 
Amikor az üdvösség szót halljuk, azért, ahogy a keresztények eddig is hallották, automatikusan a 

bőnök bocsánatára gondolnak, vagy az újraszületésre - de ez nem az üdvösség! Része az 
üdvösségnek! De ha erre gondolunk, és csak erre gondolunk, akkor már itt elhibázhatjuk!  

Nézzük meg a Scofield értelmezést! 
 
Róma 1:16 
„Mert nem szégyenlem a Krisztus Evangéliumát; mert Istennek ereje az minden hívınek 

üdvösségére, zsidónak elıször meg görögnek.” 
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Tehát a Scofield értelmezés szerint az üdvösség szó a görög eredetiben magával vonja az 
egészséget, gyógyulást, megszabadítást, biztonságot. Amikor Isten az üdvösség szót használja, 
sokkal többre gondol Isten, mint amikor mi emberek.  

Amikor az Apostolok Cselekedetei 4:12-ben olvassuk az üdvösség szót, nem csak az 
újjászületésrıl szól az Ige, a gyógyulásról is szó van a testünk számára.  

Vagyis ezt mondja az Ige: nincsen más Név, amelyben meggyógyulhatnánk.  
A mi számunkra nincs más név alatt gyógyulás. Megadta nekünk a jogot, hogy használjuk a 

nevét a betegek gyógyítására, és az İ Neve meg fogja gyógyítani a beteget.  
Az én nevemben – mondja Jézus – az Én Nevemben, az Én Nevemben! Az Én Nevemben kezeiket 

a betegekre vetik, és meggyógyulnak.  
Jézus Krisztus Neve használata által megvalósíthatjuk az életünkben azt a teljességet, amit Jézus 

Krisztus szerzett a számunkra - mert Jézus mindent megtett már a számunkra.  
A Biblia azt tanítja, hogy Jézus Krisztus elvitte a betegségeinket, és fájdalmainkat hordozta.  
Ennek a Névnek a használata által tehát Jézus Krisztust magát hozzuk élıvé a mi életünkbe. 

Magát a Gyógyítót hozzuk elı, mert a gyógyulás már egy bevégeztetett tény. A gyógyulás már a 
miénk!  

Ez nem az, hogy én megpróbálok hinni, nem arról van szó, hogy megpróbálok meggyógyulni! 
Ehhez az Igében csak egészen egyszerőséggel hinni kell, hiszen ez a gyógyulás a miénk! A Név teszi 
számunkra lehetıvé. 

 A Név pedig hozzánk tartozik, a miénk!  
Ez a Név segítség a számunkra, gyızelem. Ez a Név erı! Ez a Név segítség!  
Ne próbálgasd, ne küszködj, egyszerően használd a Nevet!  
Ugyanolyan szabadsággal és egyszerőséggel használd Jézus Nevét, mint ahogy a készpénzedet 

használod, vagy a bankszámládat. Tudod pontosan, hogy mennyi a pénzed a bankszámlán, ezért 
hogy onnan pénzt vegyél ki, nem kell különösebb speciális hitet használnod. Tehát nem szükséges 
hozzá egy bonyolult elképzelés, egyszerő ösztönös hittel csinálod. Természetesen ezt is hittel teszed. 
Egy ösztönös hittel teszed.  

Jézus Krisztus Nevének használata. Olyan módon használod a hitedet, mint ahogy arról már 
nagyon sokszor tanítottunk: amikor valamiben teljes bizonyossággal vagy, akkor szinte anélkül, 
hogy tudatosulna benned, úgy használod.  

Tehát egy olyan hit kell hozzá, amelyhez semmilyen kétség nem főzıdhet - mert ha a hit nem 
ilyen, akkor már ez egy abnormális hit.  

Jézus Krisztus második visszajövetelekor – márpedig a Biblia tanítja, hogy Jézus visszajön -, 
nem kell, hogy különösebb hit legyen ott a részünkrıl ahhoz, hogy mi is elragadtassunk.  

Ahhoz sem kell majd semmi különösebb hit a részünkrıl, hogy a mi testünk halhatatlanná váljon. 
A mi testünk egyik pillanatról a másikra fog halhatatlanná válni, és elragadtatunk a felhıkre, mert ez 
Isten tervében van. Ez szerepel Isten örökkévaló tervében.  

Nem szükséges ahhoz sem különösebb hit a részünkrıl, hogy feltámadjunk. Azok, akik fizikális 
értelemben meghaltak, és a mennyországban vannak, a testük viszont a temetıben - az ı testük 
feltámadásához nem szükséges semmilyen különösebb hit, mert ez Isten tervében szerepel. A 
feltámadás tehát Isten programjában szerepel. Egyszerően csak hiszünk benne.  

Tehát nem állok meg arra, hogy ezen gondolkodjak, és nem kérdezem magamtól, hogy: van 
hitem a feltámadásban? Egyszerően tudom, mert elolvastam a Bibliában.  

Nem mondom azt, hogy: nem érzem, hogy ez igaz lenne. Talán én kimaradok az elragadtatásból, 
mert nincsenek még szárnyaim. Mert vannak, akik azt hiszik, hogy az a hit, amit látunk.  

Ez az, amit mi ösztönös hitnek nevezünk. Mert ez benne van Isten programjában!  
Mi a helyzet Isten programját tekintve a mai nap számára?  
Ha megértjük Isten tervét a mai napra - és nekünk ezt meg kell értenünk -, akkor a beteg 

meggyógyul, és a betegség nem tudja érinteni a hívıket. 
Nézzük meg az Igét! 
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Róma 8:11 
„De ha annak a Szelleme lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki 

feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az İ 
tibennetek lakozó Szelleme által.” 

 
Ez az Ige nem a feltámadásunkkal kapcsolatban szól, hanem a jelenlegi, élı testünkrıl van szó.  
Mert az, hogy halandó testünk, azt jelenti, hogy majd meghal egyszer. A temetıben a testünk 

már nem halandó, és ott már - a temetıben - a Szent Szellem sem lesz a testünkben, és a te szellemed 
sem fog a testedben lakni, ha a temetıben vagy. Akkor már nem lesz halandó a testünk.  

A mi testünk a Szent Szellem temploma addig, amíg a mi saját szellemünk is a testünkben lakik.  
Ez is része a programnak. A Szent Szellem lakozik a mi testünkben. Mi célból? Hogy a Szellem 

megelevenítsen bennünket, vagyis élettel teljessé tegyen - tehát, hogy élettel teli legyen a halandó 
testünk, azáltal a Szellem által, aki bennünk lakik.  

Ez nem az egyetlen célja a Szent Szellem bennünk lakozásának.  
Ez az egyik oka annak, hogy a Szent Szellem bennünk lakik: hogy meggyógyítson minket 

azokból a betegségekbıl, amelyek megkísértik a testünket. Amikor ezt megértjük, gondolkodunk 
errıl.  

Azért, mert egyszer már hallottad, még nem fog a szívedbe épülni, szükséges, hogy elgondolkodj 
rajta! 

Amikor ezt megértjük, akkor nem azt fogjuk csupán csak kísérletezgetni, hogy megpróbálunk 
meggyógyulni, vagy bármilyen más szükségünkre, egyszerően fel fogjuk ismerni ennek a valóságát.  

Ez a gyógyulás. Ez a szükségünk! Benne szerepel Isten tervében, programjában.  
Ez része tehát a programnak, és ez egyszerően hozzánk tartozik!  
Az 1Péter 2:24 Igét rendszeresen használjuk. 
 
1Péter 2:24 
„Aki a mi b őneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bőnöknek meghalván az 

igazságnak éljünk: Akinek sebeivel gyógyultatok meg.” 
 
Mi hiszünk, mivel Jézus Krisztus megcselekedte értünk.  
Mi együtt haltunk meg Jézus Krisztussal.  
Ezt olvashatjuk az Efezusi levél 2. részében. Nekünk nem kell újra meghalnunk. Nem kell újra 

meghalni a bőnöknek, a bőnök miatt, mert élünk Istennek. İ az, aki megelevenített, élıvé tett 
minket.  

 
Efezus 1:1, 5 
„Pál, Jézus Krisztus apostola Isten akaratjából, az Efézusban lévı és Krisztus Jézusban 

hívı szenteknek. … Eleve arra rendelt minket, hogy a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által 
az İ akaratjának jókedve szerint.” 

 
Tehát: Jézus Krisztussal együtt. İ halt meg a mi bőneinkért. Mi is meghaltunk İvele a mi régi 

természetünk szerint. Meghaltunk a mi betegségeinket nézve, és az İ életének a teljességével 
támadtunk fel.  

Ez jelenti a teljes üdvösséget!  
Szabadokká váltunk a bőn természetétıl! Szabadokká váltunk a mi saját volt bőneinktıl, amiket 

valamikor elkövettünk, és szabadokká váltunk a betegségeinktıl!  
Amikor ezt megtudjuk, és meg tudjuk azt, hogy a régi bőnös természetnek nincs joga, hogy 

többet uraljon bennünket, mivel az már halott - nem fogjuk elfogadni azokat a hason képeket.  
Talán, ha tudatlanok vagyunk, akkor a sátán megpróbálkozik vele, megpróbálja ránk erıltetni.  
De ha mi tudjuk, és megértjük a Bibliát, akkor nem tudja megtenni, sem nem fog minket a 

bőntudat gyötörni!  
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Amikor ez jön felénk, bármelyik múltban elkövetett bőnünkkel, emlékezzünk arra, hogy Jézus 
elvitte ezeket a bőnöket. Jézus elvitte a bőntudatunkat, nekünk nem kell már a bőneinket hordozni! 
Ezért a bőntudatodat sem kell hordanod! Nem kell szenvednünk sem a bőntudat következtében, mert 
Jézus Krisztust ítélték el ezekért a bőnökért, és İ vitte el ezeket a bőnöket - és ennek következtében 
mi szabadok vagyunk.  

 
Róma 8:1 
„Nincsen immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem 

test szerint járnak, hanem Szellem szerint.” 
 
Ha rosszat tettél, eltévesztetted, azonnal meg fogja mondani a te saját szellemed, belül. Ott állj 

meg, azonnal! Ne várd meg, amíg eljutsz a gyülekezetbe. Ott, abban a pillanatban mondd: Uram 
bocsáss meg nekem! 

Hiszen az 1János 1:9 csodálatos Ige  a számunkra: 
 
1János 1:9 
„Ha megvalljuk b őneinket, hő és igaz, hogy megbocsássa bőneinket, és megtisztítson 

minket minden hamisságtól.” 
 
Tehát İ elfelejtette! Te se emlékezz rájuk! Mert nem kell, hogy emlékezz rájuk! 
 
Ézsaiás 43:25 
„Én, én vagyok, aki eltörlöm álnokságaidat önmagamért, és bőneidrıl nem emlékezem 

meg!” 
 
Ugyanez a helyzet a betegségekkel: Isten ezt is eltörölte.  
 
Ézsaiás 53:4-5 
„Pedig betegségeinket İ viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy 

ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentıl! És İ megsebesíttetett bőneinkért, megrontatott a 
mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az İ sebeivel gyógyulánk meg.” 

 
Elvitte tehát a betegségeinket és fájdalmainkat! İ vált betegséggé értünk! İ hordozta el a mi 

betegségeinket! Amikor feltámadt a halálból, akkor a betegség megszőnt. Egy új életre támadt föl, és 
ez az új élet szabaddá vált a betegségektıl. Ezért a betegégnek nincs semmi joga ránk, hívıkre.  

A sátánnak tehát nincs joga arra, hogy miránk helyezzen betegségeket és fájdalmakat!  
Miért? Azért, mert mi szabadok vagyunk!  
Amikor jönnek a betegségek és a fájdalmak, pontosan úgy kell kezelnünk ıket, mint a volt, 

múltban elkövetett bőneinket.  
Az ördög megpróbál minket bőntudatba hozni az által, hogy a sátán mindig vissza próbál minket 

emlékeztetni a múltban elkövetett bőneinkre. De ilyenkor azt kell mondani: nincs kárhoztatás, azért, 
mert Jézus Krisztusban vagyunk.  

Ha az ördög arra tud rávenni, hogy azokon a régi dolgokon gondolkodj, akkor vissza tud téged 
tartani attól, hogy Jézus Nevét használd.  

Vagy fényképet hoz eléd a régmúltban elkövetett bőneidrıl. De azok a bőnök már nem léteznek. 
Azok a régi, volt bőneid, amit elkövettél, nem léteznek többet! Isten gondolataiban, a szellemi 
világban már nem léteznek!  

 
Ézsaiás 43:25 
„Én, én vagyok, aki eltörlöm álnokságaidat önmagamért, és bőneidrıl nem emlékezem 

meg!” 
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Egy másik Igében azt mondja az Úr, hogy a tenger mélyére veti a bőneinket. A megbocsátás, az 
elfelejtés tengerébe veti a bőneinket.  

Ezért volt egy prédikátor barátom, aki így prédikált: ne menj halászni a volt bőneidért, nem 
léteznek többet, Isten eltörölte ıket! 

Az ördög lehet, hogy hozza a fényképeket, mi az, amit tettél a múltban - azért teszi, hogy 
megpróbáljon téged visszatartani attól a helytıl, ahol Jézus Krisztus Neve mőködne a számodra, és 
akkor bátor lehetnél.  

Mert ha elítéled saját magadat, akkor Jézus Krisztus Neve nem mőködik a számodra! 
 Itt a probléma!  
Amikor az ördög hoz egy képet, akkor én egyszerően csak nevetek rajta. Azt mondom neki: igen, 

igen, így igaz, de te nem tudod ezt a képet valósággá tenni, mert Jézus eltörölte ezt a bőnt. Isten 
eltörölte! Olyan messzire mozdította el a bőneimet, mint kelet a nyugattól.  

Ha belegondolsz, hogy milyen messze van kelet a nyugattól, azt nem tudod megmérni. Ha 
elkezded keleten, és elkezdesz menni nyugat felé, végigjárhatod az egész világot, ha ezer éven 
keresztül élsz, még akkor is mindig keletrıl nyugat felé mész.  

Tehát ezt mondom a sátánnak - és ilyenkor a sátán elmegy tılem, és olyanokkal próbálkozik, 
akik nem tudják ezt az igazságot.  

Hiszen Isten sem foglalkozik már azokkal a bőnökkel, eltörölte ıket - tehát a sátán sem tud 
hozzájuk férni. Mert Isten az elfelejtés tengerébe tette ıket.  

A sátán tehát nem tudja a bőnömet elıhozni, csak egy képet vetít elı róla.  
Olyasmi, mint amikor egy képet nézel a fiatalabb éveidbıl. Az a kép nem úgy néz ki, mint ahogy 

te jelenleg kinézel. Ha valaki újjászületett az Úrban, akkor a régi fényképei még nem is ıt mutatják.  
Tehát az ördög hozhat képeket, de azt az elkövetett bőnt nem tudja elıhozni, mert azt Isten 

eltörölte!   
Amikor az ördög betegségekkel próbálkozik, akkor megvan a jogom, hogy azt mondjam: nincs 

több beteg nap, mert azok a betegségek mind-mind Jézus Krisztus által elhordattak! Nincs jogod 
arra, hogy ezt a fényképet itt körbehordozd, és megpróbálj engem megtámadni ezzel a fényképpel! El 
kell menned, el kell takarodnod innen! 

Ha valaki ennek ellenére azt mondja, hogy: igen, én beteg vagyok. Itt követed el a hibát: 
elfogadtad.  

Isten eltörölte a bőnöket, Jézus elvitte a fájdalmainkat!  
Tudjátok, mit jelent ez a szó a görögben? Elszállítani egy távolságra.  
Vagyis az a betegség nincs ott, csak megpróbálja az ördög odaszállítani hozzám.  
Ha te elfogadod, akkor te saját magad tetted magadra.  
De én nem fogadom el azokat a hazugságtüneteket, mert Jézus tett valamit azért. Ha a sátán az 

én testemet próbálja megtámadni, akkor figyelmeztetem az én Mennyei Atyámat erre a tényre, és 
ezért annak a betegségnek el kell mennie, mert én szabad vagyok. Én tudom, hogy én az İ sebeivel 
meggyógyultam!  

Ez mind-mind Jézus Nevében van. Mert mindaz, amit Jézus tett értem, az ebben a Névben van. 
A gyógyulás ebben a Névben van. Én tudom, hogy én meggyógyultam!  

Az İ feltámadása által én megigazultam, és nem kell, hogy újra megigazuljak!  
Tudom, hogy Jézus Krisztus élete által én is életet kaptam! Tudom, hogy Jézus Krisztussal 

együtt meghaltam! Tudom, hogy Jézus Krisztussal együtt feltámadtam - mert a Biblia így mondja.  
Tudom, hogy én most İbenne vagyok!  
Errıl tanít az Efezusi levél elsı és második fejezete - és én ezeket a megvallásokat megteszem. 

Ezért én tudom, hogy Jézus sebeivel meggyógyultam, és köszönöm Istennek, hogy én 
meggyógyultam!  

Nekem tehát legalább annyira nincsen munkám az én gyógyulásomat tekintve, mint a 
feltámadásomat tekintve, mert İ az én feltámadásom! İ az én gyógyulásom! Én vagyok a 
feltámadás! İ az én életem! İ az én feltámadásom! İ az én gyógyulásom! İ az én egészségem! İ 
az én gyızelmem. İ az, aki mindenekben minden! 
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Egyszerően csak tehát fel kell ismerni ezt a tényt, hogy İ meggyógyított engem. Az İ 
áldozatvállalása által én meggyógyultam.  

Valóban az, hogy mi arról beszélünk, hogy hitre van szükségünk - de elsı sorban Isten Igéjének 
az ismeretére van szükségünk.  

Meg kell értenünk, hogy Isten miért mondta az Ószövetségben, hogy: az én népem a tudás és az 
ismeret hiánya miatt vész el. 

 
Hóseás 4:6 
„Elvész az én népem, mivelhogy tudomány nélkül való. Mivelhogy te megvetetted a 

tudományt, én is megvetlek téged, hogy papom ne légy. És mivelhogy elfeledkeztél Istened 
törvényérıl, elfeledkezem én is a te fiaidról.” 

 
Nem a bőnösökrıl beszél! Az „én népemrıl”  beszél Isten!  
„Elvész az én népem, mivelhogy tudomány nélkül való!”   
Más szóval: nem kell, hogy elvesszen az én népem, de mivel nem tudnak róla, ezért, aki már 

megismerte, meg kell, hogy ismertesse a többiekkel.  
Most pedig olyan Igéket fogunk megnézni Jézus Nevével kapcsolatban, amit lehet, hogy nem 

mindenki fog szeretni.  
Jézus Krisztus Nevérıl írott Igéket fogunk megnézni.  
 
Máté 10:22 
„És győlöletesek lesztek mindenki elıtt az én nevemért; de aki mindvégig kitart, az 

üdvözül.” 
 
Tehát a Név miatt győlölni fognak benneteket.  
Ha így prédikáltok, ezt az emberek nem szeretik - a rossz értelemben vett vallásos emberek. De 

hála Istennek, hogy vannak olyanok, akik szeretnek majd téged.  
Jézus mást is mondott a Bibliában:  
 
Lukács 6:26 
„Jaj néktek, mikor minden ember jót mond felıletek; mert éppen így cselekedtek a hamis 

prófétákkal az ı atyáik.” 
 
Tehát ha rólam mindenki csak jót mondana, akkor azonnal tudom, hogy nem vagyok Isten 

akaratában, nem az igazságot prédikálom, mert Jézus azt tanítja, hogy: az én nevemért győlölni 
fognak benneteket. Jézus Krisztus Nevéért az emberek győlölettel lesznek irántatok.  

Sokkal több van tehát Jézus Krisztus Nevében, mint ahogy azt az emberek gondolják. De nem 
kell, hogy a mi testünkben fájdalmakat, betegségeket vigyünk - mint ahogy nem kell, hogy a 
szellemünkben a megbocsátott bőneinket hordozzuk. Nincs rá szükség!  

 
Róma 8:11 

„De ha annak a Szelleme lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki 
feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az İ 
tibennetek lakozó Szelleme által.” 

Ez az Ige számunkra, keresztények számára íródott.  
Emlékeznetek kell arra, hogy a természet törvényének engedelmeskednünk kell! Nem lehetséges, 

hogy például egy magas épület tetejérıl leugorjunk - nem mondhatod, hogy: Isten úgyis meg fog 
menteni engem. Nem, nem, bizony meg fogod magad ütni. Isten a józanság szellemét adta nekünk, 
tehát megvan a józan ítélıképességünk.  

Természet törvényeit tehát nem lehet felül hágni a keresztényeknek sem.  
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Szeretném megemlíteni, hogy én a gyógyító szolgálatban végzem a feladatomat, mert Isten 
elhívott, hogy betegekért imádkozzak. Azt szeretném elmondani, hogy ezek a gyógyítások ajándékai 
nem a gyülekezeti hívık számára adattak Istentıl. A gyülekezet számára a Róma 8:11 verse alapján 
tervezte Isten a mi teljes egészségünket, mert Isten Szelleme fog minket megeleveníteni.  

Jézus Krisztus Neve és a Szent Szellem ajándékai a világ számára adattak.  
Nézzük meg Fülöp történetét az Apostolok Cselekedeteiben: 
 
Apostolok Cselekedetei 8:5 
„És Fülöp lemenvén Samaria városába, prédikálja vala nékik a Krisztust.” 
 
Látjátok tehát, hogy Fülöp Krisztust prédikálta.  
Nem sokan fedezik fel, hogy valóban mi történt itt.  
 
Apostolok Cselekedetei 8:1, 4 
„Saulus pedig szintén javallta az õ megöletését. És támada azon a napon nagy üldözés a 

jeruzsálemi gyülekezet ellen, és mindnyájan eloszlának Júdeának és Samariának tájaira, az 
apostolokat kivéve…. Amazok annakokáért eloszolván, széjjeljártak, hirdetve az Igét.” 

 
Fülöp, mint késıbb olvashatjátok az Apostolok Cselekedeteiben, evangélista szolgálatot 

teljesített. Ebben az idıszakban Fülöp még csak diakónus volt. Ahogy megfigyelitek, a keresztények 
Jeruzsálembıl mind szétszóródtak, kivéve az apostolokat, és ezek a keresztények széjjeljártak, 
hirdetve az Igét.  

Milyen hatalommal tették ezt?  
 
Márk 16:15-18 
„És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az Evangéliumot minden 

teremtésnek. Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül; aki pedig nem hiszen, elkárhozik. 
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.” 

 
Ez az öt csodálatos jel, amit az Ige felsorol, mind Jézus Nevében történik.  
Nagyon sokszor tehát a hitet hangsúlyozzuk túl, ahelyett, hogy a Névben. Pedig Jézus soha nem 

beszél hitrıl, amikor a saját Nevének a használatáról tanít.  
Ez az Ige azt mondja: aki hisz az Evangéliumban! Hirdessétek az Evangéliumot! Aki hisz az 

evangéliumban, az megtartatik. Aki nem hisz, az pedig elkárhozik. Azokat, pedig, akik hiszik az 
evangéliumot, ilyen jelek követik. 

 Azokat, akik hisznek, a hívıket. Az Én Nevemben! Nem írja az Ige, hogy az én nevemben, ha 
van elegendı hitetek, ezt csak már mi tesszük hozzá, és ez nem helyes. Ez az, mi megakadályoz 
minket.  

„Az én Nevemben fogják tenni ezeket a jeleket!”  
Tehát csak a hívıknek van arra joguk, hogy az én nevemben – mondja Jézus -, ezeket a jeleket 

tegyék. 
Ezek a jelek a hívıket követik. Ez pedig Jézus Krisztus gyülekezeti testének adatott, és ez a jog 

Isten minden gyermeke számára egyformán jár.  
Elıször is mindannyian Isten családjába születtünk, és ez a Név az Isten családjához tartozik.  
Másodsorban megkeresztelkedtünk ebben a Névben - és azáltal, hogy megkeresztelkedtünk a 

Névben, megkeresztelkedtünk Jézus testében.  
A harmadik pont pedig, hogy Jézus Krisztus adta nekünk ezt a nevet, és İ adta hozzá a jogot is, 

hogy használjuk a Nevét. Megadta a jogot, hogy az İ Nevét használhassuk!  
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Negyedszer pedig Jézus parancsolta meg nekünk, hogy mint küldöttek menjünk, és hirdessük ezt 
- hogy hirdessük és dicsıíttessük meg a nemzetek között az İ Nevét.  

Fülöp tehát ekkor még csak diakónus volt, és ment, hirdette, prédikálta Jézust. 
 
Apostolok Cselekedetei 8:5 
„És Fülöp lemenvén Samaria városába, prédikálja vala nékik a Krisztust. A sokaság pedig 

egy szívvel-lélekkel figyelmeze azokra, amiket Fülöp mondott, hallván és látván a jeleket, 
melyeket cselekedék. Mert sokakból, kikben tisztátalan szellemek voltak, nagy hangon kiáltva 
kimenének; sok gutaütött és sánta pedig meggyógyula.” 
 

További részleteket tudunk meg a 12. versbıl: 
 
Apostolok Cselekedetei 8:12 
„De miután hittek Fülöpnek, aki az Isten országára és a Jézus Krisztus nevére tartozó 

örvendetes dolgokat hirdeti vala, megkeresztelkedének mind férfiak, mind asszonyok.” 
 
Tehát amikor hittek Fülöp prédikációjának.  
Fülöp mirıl prédikált? Isten országáról, és Jézus Krisztus Nevérıl. Akkor keresztelkedtek meg.   
Mi is küldöttek vagyunk, hogy hirdessünk Jézus Krisztus Nevérıl. Mi Jézus Krisztus képviselıi 

vagyunk.  
Az elsı, hogy a születési jogunkat kapjuk.  
Másodsorban pedig, mert Jézus Krisztus Nevében keresztelkedtünk meg.  
A harmadik, hogy ez a Név nekünk adatott.  
A negyedik pedig, hogy küldöttek vagyunk, hogy hirdessük ezt a csodálatos Nevet a 

nemzeteknek.  
Ezért mondta nekem az utóbbi idıben az Úr, hogy tanítsak errıl a Névrıl.  
Nem áll tehát a dolog, hogy nagyon speciális hitre lenne szükségünk a Név használatához - 

hiszen ez legálisan a miénk.  
Ha van tízezer forint a bankodban, nem kell ehhez különösebb hit, hogy használd ezt  pénzt. 

Nem kell ahhoz hit, hogy ötezer forintot kivegyél a számládról.  
Mondjuk, hogy 11 ezer forintot vegyél fel errıl a számláról, ahhoz már hitre van szükség.  
Jézus Krisztus bevégzett munkájának a hitelessége fent van a mennyországban – a mennyország 

erıi képviselik ezt. Isten bankszámlájáról nem lehet többet levenni, mint amennyit akarsz - végtelen. 
Mind a tiéd.  

 
Filippi 4:19 
„Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az İ gazdagsága szerint 

dicsıségesen a Krisztus Jézusban.” 
 
Ez a miénk tehát, hozzánk tartozik. Isten gyermeke vagy. Örököse vagy Istennek, társörököse 

vagy Jézus Krisztusnak. Ezt tanítja a Biblia. 
 
Róma 8:17 
„Ha pedig gyermekek, örökösök is; örökösei Istennek, örököstársai pedig Krisztusnak; ha 

ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsıüljünk meg.” 
 
Amikor elolvasod ezeket az állításokat, sajnos nem veszünk elég idıt arra, hogy ezeken 

elgondolkodjunk, elmeditáljunk, hogy ezeket valóban megtanuljuk, hogy teljes megértést kapjunk 
errıl. Jézus Krisztussal együtt vagyunk örökösök.  

Tehát örököstársak vagyunk - egyenlı jogú örökösök vagyunk Krisztussal.  
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János 20:17 
„Monda néki Jézus: Ne illess engem; mert nem mentem még fel az én Atyámhoz; hanem 

menj az én atyámfiaihoz és mondd nékik: Felmegyek z én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, és az 
én Istenemhez, és a ti Istenetekhez.” 

 
Mit szóltok ehhez?  
Volt egy nagyon szeretett bibliaprofesszorom a Bibliaiskolában, a Galata levélben volt egy Ige, 

amit nagyon szeretett.  
 
Galata 4:4-7 

„Mikor pedig eljött az id ınek teljessége, kibocsátotta Isten az Õ Fiát, aki asszonytól lett, aki 
törvény alatt lett, a törvény alatt levıket megváltsa, hogy elnyerhessük a fiúságot. Minthogy 
pedig fiak vagytok, Isten kibocsátotta az Õ Fiának Szellemét a ti szíveitekbe, aki ezt kiáltja: 
Abba, Atya! Azért nem vagy többé szolga, hanem fiú; ha pedig fiú, Istennek örököse is 
Krisztus által.” 

 
Megvan a jogunk, hogy használjuk Jézus Nevét!  
Azért van meg ez a jogunk, mert ott van a helyünk Isten családjában.  
Nagyon sokszor az emberek nem értik meg a hit lényegét. A fejükben lévı tudásban élnek. Azt 

mondják, hogy: ha majd látom, akkor elhiszem. Ha majd úgy érzem, akkor elhiszem. Ha a Biblia 
mondja, akkor az nem úgy van,  mert én nem úgy érzem.  

Ezért nem értik meg a hitrıl való tanításokat.  
A Biblia úgy tanít a hitrıl, hogy az a nem látott dolgoknak a valósága.  
Ez az Ábrahám-fajta hit.  
 
Róma 4:17 
„Amint meg van írva, hogy: sok nép atyjává tettelek téged. Az elıtt az Isten elıtt, akiben 

hitt, aki a holtakat megeleveníti, és azokat, amelyek nincsenek, elıszólítja mint meglevıket.” 
 
Hogy néz ki az emberi fajta hit? A Tamás-féle hit? ’Ha majd látom az én imámra a választ, 

akkor majd hiszek.’ A hit pedig úgy szól: ez az enyém! Hiszem most anélkül, hogy még látnám - és 
akkor természetesen elıbb-utóbb megvalósul.  

Amikor látjuk Jézus Nevérıl a teljes képet, akkor azon a magas szintő életen élhetünk, amelyet 
Jézus tervezett a számunkra. A hatalmunk teljességében élhetünk. Az erı teljességében élhetünk 
Jézus Krisztusban itt a földön.  

Jelenleg még csak csecsemıkorban vagyunk.  
A legtöbb karizmatikus egyház úgy épül fel, hogy a hívıket csecsemıkorban tartja. Szeretnék az 

embereket mindig is ebben a csecsemıkorban megtartani. 
 Szükségünk van arra, hogy akinek segítségre van szüksége, annak segítsünk, de arra is szükség 

van, hogy az embereket tanítsuk, hogy fölnövekedjenek.  
Egyszer egy gyülekezet azt mondta, hogy: mi mindannyian csecsemık vagyunk. Táplálj minket 

tejjel!  
Azt válaszoltam, hogy: még nem is hogy tejen vagytok. Mert ha tejen táplálkoznátok, akkor 

növekednétek.  
Péter is ezt mondta, hogy: azon növekedjetek.  
Sajnos az emberek nem tejen táplálkoznak, hanem víz az összes eledelük.  
Látjátok, hogy a gyerekek számára milyen természetes a hit. Nem aggódnak a legközelebbi 

ételért. Nem imádkozik a kisgyerek, mielıtt odalép az anyjához, és mondja: hogy anyu tudom, 
hogyha hitem lesz, akkor fogsz nekem adni enni. Hanem tudják automatikusan.  

Tehát automatikusan, szinte ösztönösen használják a hitüket.  
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Jézus is azt tanítja: ha csak nem leszünk olyanok, mint a gyermekek, nem léphetünk be Isten 
országába.  

Tehát nekünk is arra van szükségünk, hogy az ösztönös hitet gyakoroljuk! Ösztönösen legyen 
hitünk az Igében! Ne kétkedjünk! 

A probléma ott van, hogy a keresztényeket a fejlıdésben csecsemıkorban tartják. De fel lehet 
növekedni ebbıl a csecsemıkorból, és azzá válhatunk, amelyet Isten tervezett a számunkra. Ez pedig 
úgy áll elı, hogy Isten Igéjében töltjük az idıt, és fejlıdünk Isten Igéje által.  

 
 
 

 


