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ALAPTANÍTÁSOK 
Jézus Neve 5. – Ahogy İ van, úgy vagyunk mi is 

 
Jézus Nevérıl hallunk tanítást.  
 
Márk 16:14-18 
„Azután, mikor asztalnál ülnek vala, megjelenék magának a tizenegynek, és szemükre 

hányta az ı hitetlenségüket és keményszívőségüket, hogy azoknak, akik İt feltámadva látták, 
nem hittek, 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.” 

 
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.” 

 
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 hegynek sok oldala van. Ha az egyik oldaláról közelíted meg a hegycsúcsot, egészen más 

lesz a kilátás, mintha a hegy másik oldalán indulsz fel. Ugyanaz a hegy, de más oldalakról 
megközelítve más a kilátás.  

Nézzünk meg tehát Igeverseket különbözı nézıpontokból, különbözı hangsúlyokkal. Nézzük 
meg különbözı Igeversekbıl, mit jelent az İ Neve! Mi van tehát az İ Nevében! 

Az Újszövetségben az a kifejezés, hogy ’İbenne’, százharmincszor fordul elı. Ez mutatja a 
hívık helyzetét, a helyét, hogy hol helyezkednek el Jézusban. Mutatja a legális helyünket. Mutatja a 
helyünket az İ családjában, és Isten céljaiban, és programjaiban való helyünket.  

Amikor Jézus odaadta a jogot a korai gyülekezeti korszakban az İ Nevének használatára, tehát 
ezt megtette Jézus, odaadta nekünk a jogot, felhatalmazott minket, hogy használjuk a Nevét.  

Nekünk adta tehát a hatalmat.  
 
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 néktek: és ímé, én tiveletek vagyok minden napon a világ 
végezetéig. Ámen!” 

 
Minden hatalom nekem adatott – mondja Jézus – és én parancsolom meg nektek, hogy menjetek 

el, és mindenkinek tanítsátok az Én Nevem használatát.  
Jézus tehát ezt átadta a gyülekezetnek. Ugyanaz a gyülekezeti korszak van jelenleg is. Tehát a 

gyülekezetnek megvan a joga, hogy használja az İ Szent Nevét. Ez a jog azt jelenti, hogy a 
gyülekezet kell, hogy képviselje Jézust.  

„Az Én Nevemben fogtok ördögöket őzni. Az Én Nevemben helyezitek a kezeteket a betegekre.”  
Amikor tehát Jézus Nevében imádkoznak, akkor Jézus helyett imádkoznak. Olyan, mintha maga 

Jézus imádkozna. Krisztusnak tehát a helyébe lépünk, és Krisztust képviseljük az İ Nevében.  
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A gyülekezetek számára írott levelekben maga a gyülekezet Krisztusnak neveztetik.  
Ha valaha is ráébrednénk erre, és felismernénk, hogy kik vagyunk valójában, elkezdenénk azt a 

munkát, amelyet mindig is kellett volna, hogy végezzünk. A gyülekezet még nem ébredt rá, hogy kik 
ık valójában! Krisztus maga! Ez maga a gyülekezet! Krisztus!  

Lehet, hogy valaki most vitába kezd velem, de az Igékkel nem érdemes vitába szállni.  
Nézzük meg, hogy Isten Szent Szelleme mit üzen a számunkra Pál apostolon keresztül! 
 
2Korinthus 6:14 
„Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában; mert mi köze van a megigazultságnak a 

törvénytelenséghez? vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel?” 
 
A gyülekezetet tehát hívıknek hívják, a többieket pedig hitetleneknek.  
A hívıket igazságnak hívja az Ige. Ezek vagyunk mi! Isten igazsága vagyunk Krisztusban!  
Valaki azt mondja talán, hogy: én megpróbálok igaz lenni! Ezt kár megpróbálni, csak az idıdet 

fecsérled, úgyhogy fejezd be ’próbálgatni’!  
A megigazulás, az igazság a leginkább félreértelmezett dolog a jelenlegi korszakban.  
Ha valakit megkérdezel, hogy: igaz vagy te? Azt fogja válaszolni, hogy: hát próbálgatom.  
Akkor a következı kérdésem az:  
- Férfi vagy, vagy pedig nı vagy?  
- Azt válaszolja, hogy: férfi.  
-     Hogyan váltál férfivá?  
-     Így születtem – fogja mondani.  
Pontosan így válsz igazzá is. Így születsz.  
Az igazság annyit jelent, hogy igazul állni Isten elıtt.  
Minket Isten igazságának hívnak, mert Jézus Krisztus igaz Isten elıtt. Igazak vagyunk, mert 

újjászületett keresztényekké váltunk. Ezek vagyunk mi. A hitetleneket pedig hamisságnak hívja az 
Ige.  

Kérdezi az Ige ugyanebben a versben: „mi közössége van a világosságnak a sötétséggel?” 
Vagyis a hívık megfelelıje a példában a világosság, a hitetlenek megfelelıje pedig a sötétség. 
Pontosan ezt mondja az Ige, amit felolvastunk.  

 
2Korinthus 6:15 
„Mi egyezése tehát Krisztusnak Béliállal?”  
 
Mondja az Ige a 14. versben: „ne legyetek hitetlenekkel felemás igában.”  
Ti, mint hívık, ti igazságosak vagytok, ti vagytok a világosság, ti vagytok Krisztus. Ezek 

vagytok ti! Ezek ık, a hívık, akiknek a levél íratott, a korinthusi gyülekezetnek - és az, ami a 
korinthusi hívıknek íratott Isten Szelleme által, az ma minden gyülekezet számára íratott.  

Krisztus a feje a testnek, és mi vagyunk a test. Mert Jézus teste maga Jézus. Ezt mondja itt Jézus: 
vegyétek a Nevemet, és képviseljetek engem!  

Krisztus az Atya Isten jobbjára magasztaltatott fel, az İ feltámadt, megdicsıült testében, mi 
pedig itt a földön képviseljük İt. Nem csak együttesen, mint egy test, hanem egyénileg is. Amikor 
Jézus Nevében imádkozunk, akkor az itteni hiányzó Jézusnak a helyébe lépünk. Használjuk a Nevét, 
használjuk a hatalmát, hogy véghez vigyük az İ akaratát itt a földön.  

Amikor úgy imádkozunk: Atyám, Jézus Nevében imádkozunk – akkor Jézust képviselve 
imádkozunk. Pontosan szólva Jézus az Atya Isten jobbján van, de felhatalmazott minket, hogy mi 
használhatjuk az İ hatalmát és erejét. Mert itt a földön hatalmas szükség van erre. Ezért, kérjük a 
Mennyei Atyát Jézus Nevében, hogy adja meg az itteni szükségeket.  

A Biblia azt tanítja, hogy: akármit is kértek a Mennyei Atyától Jézus Nevében, azt az Atya 
megadja nektek! Amit tehát tennünk kell: tanulmányozni kell ezt a Nevet, amíg a belsı részünknek 
részévé nem válik!  
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És amikor kérjük, akkor az ima után hitben elfogadjuk, hogy Isten már azt megtette. Akkor is, 
hogyha még semmit nem látsz az anyagi világban válasz jeléül - de meg fog érkezni! Lehet, hogy a 
szükséged anyagi jellegő. Lehet, hogy a te igényed friss kenet a szolgálatodra. Lehet, hogy a kérésed 
az emberek lelkének az üdvössége itt a földön. Lehet, hogy a szeretteidnek a gyógyulása a kérésed.  

Amikor imádkozunk, akkor Jézus helyébe lépünk itt a földön, és használjuk Jézus Nevét, 
pontosan úgy, mintha Jézus imádkozna helyettünk.  

A következı Igét figyeljétek igazán! Ha fogjátok hallgatni, igazán megértést kaptok! 
 
1János 4:17 
„Amint İ van, úgy vagyunk mi is e világban!”  
 
Mikor? Amikor a mennyországba kerülünk? Nem, nem! Azt mondja az Ige: e világban! Olyan 

csodálatos, hogy igaznak se tőnik.  
Ismerek olyan embereket, akik még nem hallották az örömüzenetet. Folyamatosan keresnek. 

Félelemben vannak az ördögtıl. Állandóan keresgélik, hogy éppen most hol nyitották meg magukat 
az ördög számára. Nem tudják a Bibliát a szívükben, hogy Jézus legyızte az ördögöt! Megsemmisült 
az ördög ereje! Az ördög meg van bénítva, le van gyızve! Folyamatosan keresnek: ezt nem lehet a 
lakásban tartanod, mert ez megnyitja az utat az ördög számára.  

Ez nem, ez nem helyes gondolat! Ezek az emberek sajnos nem értették meg az Igét, nem 
fogadták magukba az Igét.  

Maga Jézus is meg volt kísértve, az ördög megkísértette. Jézus hol nyitotta meg az ajtót az ördög 
számára? Milyen bőnt követett el Jézus, hogy az ördög megtámadta? Jézus soha nem követett el 
bőnt! Mégis jött a kísértı, és megkísértette.  

 
1János 5:18-19 
„Tudjuk, hogy valaki Istent ıl született, nem vétkezik; hanem aki Istentıl született, megırzi 

magát, és a gonosz nem illeti ıt. Tudjuk, hogy Istentıl vagyunk, és az egész világ a 
gonoszságban vesztegel.” 

 
De a gonosz nem érinti!  
Tudjátok, hogy Jézus hogy válaszolt az ördögnek? Jézus annyit válaszolt: meg van írva! Vagyis 

megalapozta Isten Igéjét. A tökéletes szeretet kiőzi a félelmeket.  
Az ördög meg van semmisítve! Az egyetlen út, ahogy az ördög számára meg tudod nyitni az 

ajtót, ha nincs ismereted errıl az igazságról.  
Mi Jézusban vagyunk, mi Isten hadseregéhez tartozunk! És a gonosz nem illetheti ıt! 
 
Zsidó 13:8 
„Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz.”  
 
Ez azt jelenti, hogy Jézus Krisztus a mai napon is pontosan ugyanaz a Jézus Krisztus, mint aki a 

földön járt! Pontosan az a Jézus Krisztus ma is, mint aki akkor a vakot meggyógyította.  
A Biblia azt mondja, hogy Jézus könyörületességre indult.  
Jézus ma is az, aki valaha is volt - és ahogy İ van, úgy vagyunk mi is e világon.  
Ezt mondja a Biblia! Nem én mondtam ezt!  
Ez igazság, vagy hamisság? Én hiszem, hogy ez az igazság!  
Az Úrnak az İ saját emberei felé szeretete és könyörületessége, irgalmassága van.  
Jakab 1:12-17 
„Áldott ember az, aki a kísértésben kitart; mert minekutána megpróbáltatott, elveszi az 

életnek koronáját, amit az Úr ígért az İt szeretıknek. Senki se mondja, mikor kísértetik: Az 
Istentıl kísértetem: mert az Isten gonoszsággal nem kísérthetı, İ maga pedig senkit sem 
kísért. Hanem mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága.  
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Azután a kívánság megfoganván, bőnt szül; a bőn pedig teljességre jutván halált nemz. Ne 
tévelyegjetek szeretett atyámfiai! Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülrıl 
való, és a világosságok Atyjától száll alá, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka.” 

 
A 16. vers: „Ne tévelyegjetek” – mondja az Ige. Keresztény testvéreinek mondja!  - „Nem 

Istentıl kísértettetek!”  
A betegségek az emberek saját problémáiból adódnak. Minden jó adomány és tökéletes ajándék 

az, ami felülrıl való, és ott nincs változás, vagy változásnak árnyéka! 
Ausztráliában egyszer egy új gyülekezetet kezdtem, új tagokkal. Meghívtak úgynevezett 

’otthontisztogatásra’, ahol nagy - nagy félelemben voltak a tagok az ördögtıl, nem tudták, hogy az 
ördög teljesen el van gyızve, hogy meg van semmisítve. Bıdületes dolgokat gondoltak, hogy meg 
kell tenniük: éjfélkor kihajolni az ablakon, és kidobálni, ami a házban rossz dolog. Edényektıl 
kezdve: ez a fajta edény, vagy ez a fajta kép megnyitja az ajtót az ördög számára.  

Nem igaz ez! Az ördög számára ez nem nyitja meg az ajtót!  
Ezeknek az embereknek tudáshiányuk volt. Nem tudták, hogy ık Jézusban vannak. Nem tudták, 

hogy az ördög meg van bénítva, le van gyızve.  
Évekre rá, ahogy valaki jött látogatóba hozzánk, és még mindig az ördögrıl beszéltek, az én 

tagjaim azonnal leállították ıket. Azt válaszolták, hogy: ebben a gyülekezetben mi csak Jézus 
Krisztusról beszélünk, İt dicsıítjük. Csak arról beszélünk, amit Jézus végez! Csak Jézus Krisztust 
dicsıítjük! Mi nem dicsıítjük az ördögöt! Mert mi nem ördögimádók vagyunk! Az ördög egy senki! 
Ezt tanítja a Biblia! İ meg van bénítva, meg van semmisítve, és mi Krisztusban vagyunk. Ezt mondja 
az Ige! Amint İ van, úgy vagyunk mi is e világon!  

Csak azért, mert jön a kísértı - azt sem tudod megakadályozni, hogy a madarak elszálljanak a 
fejed fölött, de azt meg tudod akadályozni, hogy ne rakjon fészket pont a fejeden! Tehát azt sem 
tudod megakadályozni, hogy ezek a gonosz szellemek jönnek-mennek. Ez nem azt jelenti, hogy 
megnyitottad az ajtót a számukra!  

Ismerek keresztényeket - van, akit már 18 éve -, még a mai napon is keresnek! Még mindig a 
múltjukban áskálódnak! Megpróbálják megtudni, hogy mi volt az oka, hogy az ördög megtámadta 
ıket: a nagymama átkai, vagy a szüleim, vagy valami esetleg a házban van.  

Ez nem így van! Ez egy nagyon–nagyon rossz mag, amit elültetsz! És barátaim, azok a 
szószólók, akik ebben a tévelygésben vannak, végigszenvedték ezeket a hosszú–hosszú éveket. 
Ezeknek a rossz gondolatoknak a terheit vitték végig az életükön.  

Jézus azt mondta, hogy: az én igám gyönyörőséges, az én terhem könnyő.  
Az is teljesen fölösleges idıtöltés, ahogy az emberek, a hívık folyamatosan ezeken a tisztogatási 

eljárásaikon mennek keresztül, hogy azt hiszik, hogy az által tisztulnak meg.  
Az igazság az, hogy soha nem alapozták meg a szívüket az Igében. Soha nem fogadták a 

szívükbe az Igét, az Ige nem fogant meg a szívükben.  
 
Ézsaiás 53:1 
„Ki hitt a mi tanításunknak, és az Úr karja kinek j elentetett meg?” 
 
Kérdezi az Ige: „Ki hitt a mi tanításunknak, prédikálásunknak?”  
Sokszor van, hogy az alkalmainkon üzenetet próbálunk az emberek számára átadni, és nagyon 

sokszor nehézkesen jön elı a tartalom, amit mondani akarunk, és ennek az oka az emberek. Az 
emberek akkor válnak izgatottakká, mikor sok-sok csoda történik. Amikor ez nincs, akkor unalmassá 
válnak az üzenetek. Nem fogadják el.  

Itt azt kérdezi az Ige: „Ki hitt a mi tanításunknak, és az Úr karja kinek jelentetett meg?”  
Megnézzük ezt az Igeverse idézve az Újszövetségben: 
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János 12:37-41 
„És noha ennyi jelet tett elıttük, mégsem hittek İbenne: Hogy beteljesedjék az Ésaiás 

próféta beszéde, amelyet monda: Uram, ki hitt a mi tanításunknak? és az Úr karja kinek 
jelentetett meg? Azért nem hihettek, mert ismét monda Ésaiás: Megvakította az õ szemeiket, 
és megkeményítette az õ szívüket; hogy  szemeikkel ne lássanak és szívükkel ne értsenek, és 
meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam ıket. Ezeket mondá Ésaiás, amikor látá az İ 
dicsıségét; és beszéle İfelıle.” 

 
Ahogy az Ige mondja, hogy mennyi csodát tett Jézus, és ık mégsem hittek Benne.  
Vagyis János itt megállapítja, hogy Ézsaiás Jézusról írja ezeket a sorokat.  
 
Róma 10: 13-15 
„Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Mimódon hívják azért 

segítségül azt, akiben nem hisznek? Mimódon hisznek pedig abban, aki felıl nem hallottak? 
Mimódon hallanának pedig prédikáló nélkül? Mimódon prédikálnak pedig, ha el nem 
küldetnek? Amiképpen meg van írva: Mily szépek a békességet hirdetık lábai, akik jókat 
hirdetnek!”  

 
Vagyis küldetnek!  
„Mi módon prédikálnak pedig, ha el nem küldetnek!”  
Ez az Ige tehát azt mondja, hogy vannak szolgálók, akiket Isten elküldött a szolgálatra, és vannak 

szolgálók, akik csak maguktól mennek.  
Azt kérdezi az Ige, hogy: mi módon prédikálnak, ha nem kiképzettek? Mi módon prédikálnak, ha 

nem imádkoztak eleget?  
Nem ezt mondja az Ige. Az Ige azt mondja: „mi módon prédikálnak pedig, ha el nem küldettek!” 
Az Apostolok Cselekedetei 13-ban olvashatjuk, hogy Pált a Szent Szellem küldte szolgálatra. 

Barnabást és Pált. Láthattátok ennek a szolgálatnak az eredményét. Pált nem az édesanyja küldte a 
szolgálatra.  

Nem tudsz tehát te sem prédikálni, hacsak nem a Szent Szellem küld el a szolgálatra. Beszélgetni 
esetleg nagyon szépen tudsz, de tanítni és prédikálni nem tudsz, mert ahhoz, hogy Istentıl elküldött 
legyél, szükséges ahhoz, hogy prédikálni tudj. 

 
Róma 10: 15-17 
„Mimódon prédikálnak pedig, ha el nem küldetnek? Amiképpen meg van írva: Mily 

szépek a békességet hirdetık lábai, akik jókat hirdetnek! De nem mindenki engedelmeskedett 
az Evangéliumnak. Mert Ésaiás azt mondja: Uram! Kicsoda hitt a mi beszédünknek? Azért a 
hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje (Rhema) által.”  

 
Itt megint tehát Ézsaiás Igéjére utal az Ige: mert kicsoda hitt a mi beszédünknek?  
Az én Bibliafordításomban a széljegyzetben megtalálható a ’beszédünk’ mellett a ’prédikáció’ is.  
Ézsaiás azt mondja, hogy akik hisznek a beszédben, azok számára nyilatkoztatja ki az Úr az İ 

erejét!  
Hányan tudjátok, hogy az Úr karja minek a jelképe? Az Úr erejének kinyilatkoztatását jelképezi.  
Az Ószövetségben olvashatjátok, hogy az ’Úr keze’ kifejezés pedig a prófétáknál fordul elı, a 

próféták szolgálatánál volt ott az Úr keze. 
Jézus tanítja, hogy: én az Isten ujjával őzöm ki az ördögöket.  
Tehát ha ezt csak olyan hasonlatként vesszük, akkor démoni erıket kiőzni nem szükséges 

Istennek olyan hatalmas ereje, mert az ujjnál hatalmasabb a kéz, és a kéznél hatalmasabb erıt 
képvisel a kar.  

Amikor a Bibliában azt olvasod, hogy ’az Úr karja’ - az ritkán fordul elı, de az Efezusi levélben 
megtalálható: 
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Efezus 1:19-20 
„És mi az Õ 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.”  

 
Itt az Úr karja volt mőködésben, amikor Jézust feltámaszozta a halálból. Feltámasztotta Jézust a 

halálból, a betegségekbıl, a szellemi halálból - ezért ez egy nagyobb csoda mindennél. Jézus 
meghalt a mi bőneinkért. Ez múlt idı, jelen, és jövı idı. És mindannyiunkat feltámasztott Vele 
együtt.  

A fizikai testünk feltámadása késıbb fog bekövetkezni, de Isten gondolatmenetében ez már 
bekövetkezett.  

A kérdés pedig az: ki hitt a mi jelentésünknek? Ki hitt a mi beszédünknek, prédikációnknak? 
Azok, akik elfogadják a beszédet, azok számára jelentetik meg az Úr karjának ereje.  

Tehát annak fog az Úr karja kinyilatkoztatni, aki hiszi a jelentést! 
 
Lukács 8:18 
„Meglássátok azért, mimódon hallgatjátok: mert akinek van, annak adatik; és akinek 

nincs, még amijét gondolja is, hogy van, elvétetik tıle.”  
 
Egy másik helyen is olvashatjátok ezt a gondolatot, a Márk 4-ben. 
Hogyan halljátok, és amit hallotok. A mérték - ahogy halljátok, az a mérték, amit kani fogtok 

belıle. Hogy hogyan, és hogy mit hallasz meg.  
Vegyünk két embert, aki ugyanazt hallgatja, és ettıl az egyik ember élete teljesen megváltozik, a 

másik pedig végigunatkozza magát. A különbség tehát ott van, hogy hogyan hallják.  
A legnagyobb dolog Isten Igéjével kapcsolatban, hogy hogyan tudod felbecsülni azt, amit 

hallottál. Hogyan tudod felértékelni, hogyan tudod becsülni azt, amit hallottál.  
Nagyon sokszor a válasz a keresztényektıl az, hogy: „Ó, hát én ezt már hallottam, én ezt tudom. 

Az egész Bibliát tudom.”  
Mi az, amit tesznek tehát? Kis mértékkel mérik a fontos dolgokat, ezért kicsi az áldás rajtuk, 

amit kapnak belıle. Nem kapják meg a szellemi lényegét az Igéknek.  
Amikor azt válaszolják, hogy: „ó, tudom, én ezt jól tudom” – akkor a büszkeég beszél belılük. 

Vagyis olvassák ugyan, de nem értik.  
Az Úrnak karja azok számára nyilváníttatik meg, akik hallják a jelentést.  
Nagyon sok beteg emberrel találkozunk, akik hallgatják az Igét. Ha nem örülnek meg az Igének, 

ha nem nyugszik meg a lelkük, az azt jelenti, hogy nem hittek annak, amit én tanítottam. Ha 
ugyanolyan szomorúak maradnak, mint elıtte, ugyanolyan depressziósak maradnak, pontosan 
annyira elkeseredettek, mint elıtte, akkor nem hittek a jelentésnek.  

Mert ha hiszed Isten Igéjét, akkor nem maradhatsz utána ugyanolyan, mint elıtte voltál. Nem 
félhetsz az ördögtıl. Ha hiszed a jelentést, és utána még ezentúl is folyamatosan csak a démonokat 
keresed, akkor nem hitted a jelentést.  

Mert az ördög meg van bénítva, az ördög egy senki!  
Ha állandóan csak keresgélsz, ez bizony hatással lesz rád. Elkezdesz aggodalmaskodni. Ha 

hiszed a jelentést, az a bensıdben és a külsıdben is hatással lesz rád. Mert az Örömhír. Attól nem 
szomorúbbá válsz.  

Ha az orvostól kapsz egy rossz jelentést, akkor megvan a választási lehetıséged, hogy hiszed-e a 
jó jelentést, vagy hiszed-e a rossz jelentést. Kinek a jelentését fogod elhinni? Szomorú leszel-e? 
Nem, nem! 

Ezeknek fogja az Úr a karját kinyilatkoztatni! Azoknak, akik hisznek.  
Van-e annak jele, hogy az emberek hisznek a jelentésnek? Van! Ha a sárban beragadtál, és valaki 

jön, és azt mondja, hogy már úton van a segítség - tovább sírnál? Depressziós maradnál? Nem! 
Nagyon jól éreznél! Hinnéd ezt a jelentést! Ez egy örömhír lenne a számodra!  
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Jelenti tehát ez azt, hogy az emberek nem értékelik az Igét. Ezért nem válik a számukra 
igazsággá.  

 
1Tesszalonika 2:13 
„Ugyanazért mi is hálát adunk az Istennek szüntelenül, hogy ti befogadtátok az Istennek 

általunk hirdetett Igéjét ; nem úgy, mint emberek beszédét, hanem mint Isten beszédét, 
aminthogy valósággal az is, amely munkálkodik is bennetek, akik hisztek.”  

 
Azt kell tehát mondanod: ez Isten Igéje felém!  
Ezért munkálkodik benned az Ige, aki hiszel! Annak nyilvánul meg az Úr karja, aki hiszi a 

jelentést, aki hiszi a tanítást, hiszi a prédikációt.  
Kinek jelentetik meg az Úr karja? Azoknak, akik hiszik a jelentést!  
Amikor Bibliaiskolában voltam, egyszer jött egy asszony, az Úr küldte, mindig szomorú volt, és 

mindig csak sírt. Egyszer egy kisebb csoport elment egy gyülekezetbe vasárnap egy alkalomra. A 
gyülekezetnek volt egy üdvösségüzenete, és ez az asszony kiment üdvösségért.  

Tudnotok kell, hogy ı is Bibliaiskolába járt. Egy nagyon híres Bibliaiskolának voltunk a 
növendékei!  

A szolgáló nem tudta, hogy hogyan kezelje. Végül is, én is csak lehajtottam a fejem, és 
szégyelltem ıérte magam. Egy pár hétre rá eltanácsolták a Bibliaiskolából. Összehívták a 
bibliaprofesszorok tanácsát, és nem fogadta el ez a hölgy Isten Igéjét. Nem fogadta el azt az 
üzenetet, hogy ı már megváltást kapott. Elmondták, hogy: nem tudunk a számodra semmit sem 
tenni. Ha nem fogadja el Isten Igéjét, akkor a többi Bibliatanítás mi jót tenne az ı számára, ha már 
azt sem hiszi el, amit eddig tanítottak neki.  

Nagyon sok ilyen ember járt az iskolába. Nem volt fülük a hallásra, nem tudták értékelni Isten 
Igéjét, ezért nem tudták elfogadni az Úr karját, hogy munkálkodjon az életükben.  

Nagyon fontosnak tartottam ezt a kis kitérést!  
Nagyon fontos tehát még egyszer, a Biblia azt tanítja: amint İ van, mi is úgy vagyunk e világon!  
Nekünk meg van, a számunkra az Úr Neve, az İ irgalmassága, az İ hatalma a miénk.  
Az a különbség, hogy ahelyett, hogy Jézus tenné, pontosan úgy, amikor tette a földi szolgálata 

során, most mi tesszük meg az İ számára, az İ parancsára. Olyan hatalmat adott nekünk, hogy úgy 
tehetünk, mintha İ itt lenne. Megkaptuk a hívık hatalmát Krisztusban! Ez által ugyanolyan hely lesz 
tehát. Amikor a gyülekezet kezdi hinni ennek az igazságát - ez egy bibliai igazság, a mi helyünk 
Krisztusban, ugyanolyan helyünk van az Atyánál, mint ami Jézusnak volt, amikor Krisztus itt járt a 
földön.  

Hagyni kell, hogy ez az igazság beléd ívódjon, leülepedjen a belsıdben. Ez egy teljes bibliai 
igazság. Ugyanolyan igazak vagyunk, és ugyanolyan helyzetben állunk Isten elıtt, mint amikor 
Jézus itt a földön járt. 

Az Igékkel be tudjuk bizonyítani! Amikor Jézus a hívıkért imádkozott: 
 
 
János 17:23 
„Én ıbennük, és te énbennem: hogy tökéletesen eggyé legyenek, és hogy megismerje a 

világ, hogy te küldtél engem, és szeretted ıket, amiként engem szerettél.” 
 
Nem azt mondja itt az Ige, hogy az Atya úgy szereti a hívıket, mint magát Jézus Krisztus?  
Az Atya nem szereti jobban Jézus Krisztust, mint ahogy minket szeret! Ugyanolyan helyzetben 

állunk tehát az Atyánál, mint ahogy Jézus volt, mint amikor itt a földön járt. Jézus Krisztus szerezte 
ezt nekünk. Értünk tette ezt Jézus.  

Mondhatjátok erre: bárcsak el tudnám ezt hinni! Hála Istennek, és én el tudom hinni. Én 
elhatároztam, hogy én hiszem a Bibliát. Nem próbálom kianalizálni.  

„Ahogy engem szerettél, úgy szereted ıket.” 
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2Korintus 5:21 
„Mert azt , aki bőnt nem ismert, bőnné tette értünk, hogy mi Isten igazságává tétessünk 

İbenne.” 
 
İbenne! Jézusban!  
Pontosan olyan igazak vagyunk, mint Jézus. Ez az a legális mód, ahogy Isten tekint ránk.  
Amikor ezt felfedezzük, amikor ezt megismerjük, akkor a mennyország örvendezni fog 

felettünk, a pokol pedig félelemben lesz tılünk. Jézus Krisztus Nevének korlátlan használatát 
kaptuk - és megmutatja számunkra azt a bizodalmat, amelyet Isten tud a szívében a gyülekezet 
irányában. A mi Istenünk hit - Isten, és itt megmutatja, hogy hite van bennünk.  

Ez egy nagy kihívás! Nagyon egyszerő Jézus Nevét használni.  
Maga Péter is hitte ezt, amikor Jeruzsálemben Jézus helyett mőködött, pontosan azzal a 

hatalommal, amellyel Jézus rendelkezett. 
 
Apostolok Cselekedetei 3:6 
„Hanem amim van, azt adom néked. A Názáreti Jézus Krisztus Nevében.”  
 
Péter tehát nem állt meg, hogy imádkozzon ezért a betegért, megparancsolta Jézus Nevében, 

hogy keljen fel, és járjon! Nem utal az Ige arra, hogy a hitét gyakorolta volna. Egyszerően, nagyon 
egyszerően a gyülekezetnek adott hatalmát gyakorolta. Emlékezett arra, amit Jézus mondott neki. 
Hitték, hogy amit Jézus mondott, az igaz, és az alapján cselekedtek.  

Mit mondott tehát Jézus nekik? 
 
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.” 
 
Ez nem imádság! A görög eredetiben ’követel’ szó szerepel a ’kér’  helyett.  
Azt mondja Jézus: amit követeltek a nevemben, azt megteszem. 
Másik Igében pedig Jézus tanítja, hogy az Atya megteszi. Itt pedig Jézus azt mondja, hogy: én 

megteszem.  
A 12. Igében pedig, pontosan elıtte, a cselekedetekrıl tanít Jézus.  
Akármit követeltek tehát! Péter azt követelte, hogy ez az ember járjon - és az ember 

meggyógyult.  
A korai gyülekezeti korban az emberek nem érveltek, nem aggodalmaskodtak, nem botránkoztak 

meg az Ige felett, nem álltak meg, hogy jól elvitázzanak, hogy ez mit is jelent. Egyszerően 
cselekedtek Jézus Igéi alapján.  

Ezeknek az apostoloknak még nem volt a birtokában az apostoli levelek összessége, amit késıbb 
Pál írt a gyülekezeteknek: Galáta levél, Efezusi levél, és az összes többi levél – és a feltámadásról 
felfedett igazságok még nem álltak mind rendelkezésükre.  

Annyit tudtak, amit Jézus tanított nekik, és az alapján cselekedtek, amit Jézus mondott nekik, 
teljes egyszerőségben.  

Úgy tőnik, hogy nekünk is csak ennyit kell tennünk manapság. De sajnos a prédikátorok mindig 
elbonyolítják.  

Meg tudjuk érteni, hogy miért mondott Jézus bizonyos dolgokat Máté Evangéliumában:  
 
Máté 18:3 
„És monda: Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a 

kisgyermekek, semmiképpen nem mentek be a mennyeknek országába.” 
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A kisgyermeknek megvan az a jó tulajdonsága, hogy végtelen egyszerően azon cselekszik, ahogy 
mondod neki.  

Jézus azt mondja, hogy: „az én nevemben ördögöket őztök! Bármit kértek az Atyától az én 
nevemben, İ megteszi, én megcselekszem.” Ez olyan egyszerő, ezt mindenki megértheti.  

Megkeresztelkedtünk ebben a csodálatos Névben, mind külsıleg, mind szellemileg, az 
újjászületés által Jézus Krisztus testébe kerültünk.  

Jézus maga tanítja: „én vagyok a szılıtı, ti a szılıvesszık”. 
 
János 15:5 
„Én vagyok a szılıtı, ti a szılıvesszık.”  
 
Ha megnézed a fát, akkor a faágakat nem tekinted különállónak a fatörzstıl, az egész egy fa a 

szemedben.  
Hol terem a gyümölcs? A gyümölcs az ágakon terem, de csak azért, mert a törzs szent életéhez 

kapcsolódik.  
Nekünk tehát Jézus Krisztus cselekedeteit kell megcselekednünk. Mi Jézus Krisztusban 

vagyunk. Mi vagyunk tehát a szılıtı része. Jézus Krisztusban vagyunk, ezért van meg a jogunk a 
Nevének használatára. Ebben a Névben İt képviselvén cselekszünk - és ez dicsıíti meg az Atyát. 

 
János 15:8 
„Abban dicsıíttetik meg az én Atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek; és legyetek nékem 

tanítványaim.” 
 
Itt tehát természetfeletti erı adatott minden hívınek!  
Hol az erı? – kérdezitek - Nem érzem az erıt.  
Ez az erı benne van a Névben. Nem kell, hogy érezzél - az érzéseknek semmi köze ehhez. 

Mindez benne foglaltatik a Névben! Ne járj érzések alapján!  
Hallottam már prédikátorokat, akik így beszélnek: ilyen légkörben egyszerően képtelenség a 

betegekért imádkozni! Az ı hitük a légkörben van, a hangulatban.  
Az egyik alkalmamon, az egyik keresztény fölállt, azt mondta, hogy az ördög itt van - és 30 

percig az ördögrıl beszélt, vagyis az ördögöt dicsıítette. Borzasztóan szégyelltem magam! Nem 
tudta ez a keresztény, hogy az ördög egy senki. Nem Jézus Krisztust dicsıítette, aki megbénította az 
ördögöt.  

A leghatalmasabb csodák, amit valaha is láttam, akkor történtek, amikor a legunalmasabbnak 
tőntek az alkalmak, amikor semmit nem éreztem. Soha olyan halottnak nem éreztem az alkalmat.  

Tehát ez mutatja, hogy nem szabad az érzések alapján járni, hanem csak az alapján, amit a Biblia 
mond! Nem az alapján, ami én érzek! 

Nagyon sok kersztény megbotránkozik. 
 
János 16:1 
„Ezeket beszéltem néktek, hogy meg ne botránkozzatok.”  
 
Jézus azt mondja: ezeket beszéltem, hogy ne botránkozzatok.  
A Név tesz mindent! Nem kell, hogy böjtölj, és az egész éjszakát végigimádkozd!  
Sok keresztény ennek ellenére, amikor az Igét hallják tanítani, akkor megbotránkoznak.  
Maga Jézus Krisztus idején is, amikor a földön járt és tanított, a keresztények megbotránkoztak. 

Amikor Jézus azt tanította: Én és az Atya egy vagyunk – a körülötte lévık megbotránkoztak.  
Jézus tanította, hogy İ a szılıtı, mi pedig a szılıvesszık.  
Meg kell tehát találnod az Igében a te örökségedet! El kell kezdeni használni! Legyél büszke, és 

bátor! Nem az a kérdés, hogy kihez tartozik. Mindenkihez természetfeletti erı tartozik! A 
gyülekezethez!  
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Jézus azt mondta: jelek követik azokat, akik hisznek. Az én Nevemben.  
Nem tehát annak a kérdése, hogy ki mennyit tanult. Hála Istennek a képzésért.  
Péter és János példáját nézzétek meg pünkösd napján, Jézus feltámadása után! Akiket 

megfenyítettek a hatóságok, és megtiltották nekik, hogy többet Jézus Krisztus Nevében tanítsanak, 
mert mindenki félt ettıl a Névtıl, a Névben lévı hatalomtól. Jézus Krisztus Nevében lévı hatalomtól 
féltek!  

Leginkább azon csodálkoztak, hogy ezek az emberek tanulatlan emberek voltak. Annyit tudtak 
róluk, hogy Jézussal töltötték együtt az idejüket.  

Tehát látjátok, hogy nem tanultság kérdése. Nem eleve elrendeltség kérdése. Csupán annak a 
kérdése, hogy elfoglaltad-e a helyedet Jézus Krisztusban, és használod-e azt az erıt, amelyet 
legálisan neked adtak, és amelyet minden hívınek egyformán odaadtak. 

A probléma tehát a következı: olyan régóta az adott elıjogaink alatti szinten élünk. Úgy 
gondoljuk, hogy ez nem a normál kereszténység, hogy ez már abnormális, hogy ez hamis, vagy talán 
káromkodásnak is tőnhet a számodra.  

A legtöbb felekezet és gyülekezet úgy építi fel magát, hogy a hívıit egész csecsemıkorban 
tartsa. Próbálnak hitet nyerni. Próbálnak hinni. Ilyen szempontból mondhatnánk, hogy ’blöffölısdit’ 
játszanak. Túl magas szintő kifejezéseket használnak, ami gyakorlatilag teljesen üres, tartalom 
nélküli. Magas szintő tisztogatási formulákat, eljárásokat dolgoznak ki, ahelyett, hogy új és tiszta 
fényt nyernének az Igébıl.  

Ki fog növekedni a hívıknek egy új csoportja, akik meg fogják tanulni az ı jogaikat és 
hatalmukat Jézus Krisztusban. Akik meg fogják tanulni azt, hogy ez a Név hozzájuk tartozik.  

Fogják a Nevet és elkezdik használni.  
Pontosan olyan szinten, mint ahogy a slusszkulcsot használjuk. Olyan ösztönösen tehát, mint 

ahogy a slusszkulcsot beteszed, és elindítod az autódat.  
Olyan tudásra fognak szert tenni, amely mindig is ott volt a Bibliában, Isten Igéjében. 

Egyszerően csak elhibáztuk, és eddig nem vettük észre, mert megpróbáltuk az emberi érveléssel 
kifejteni, mondjuk az agybeli képességeinkkel, az elménkkel.  

Pá apostol azt tanítja, hogy a természeti ember, a külsı ember nem képes elfogadni Isten 
bölcsességét. Isten Igéje maga Isten Szelleme. Isten szent emberei írták a Szent Szellem ihletésére. 

 
Ézsaiás 55:9 
„Mert amint magasabbak az egek a földnél, akképpen magasabbak az én útjaim 

útjaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál.” 
 
Az İ útjai és gondolatai tehát annyival magasabban a miénknél, mint a menny a földnél.  
Isten szavai tartalmazzák az İ gondolatait. Az İ gondolatai magasabbak a miénknél, mint egek 

a földnél. Ezért Isten Igéjének igazságát csak a szívedben tudod megérteni.  
Ezért mondja Pál azt, hogy a természetes elme képtelen fogadni Isten gondolatait. Bolondságnak 

tőnik a számára, mert szellemileg ítéltetnek meg, a szívedben, a szellemedben. Be kell, hogy építsd a 
belsıdbe.  

Addig soha nem fogod meglátni, amíg valaki nem prédikálja. Isten tanítókat helyezett a 
gyülekezetbe.  

Apránként jön ez elı. Apránként növekszünk ki a keresztény csecsemıkorból.  
 


