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AZ OLDÁS – KÖTÉS IMÁJA 
 

Bor Ferenc tanításvázlata 
Az igék hozzáolvasásával kapsz teljes értékő tanítást! 

Az Igék a revideált Károli fordításból valók, amelyek ezen a linken megtalálhatóak: 
 http://www.krisztusszeretete-egyhaz.hu/index.php?content=10&PHPSESSID=c6ed4d915feb123c559d8e1083a6a7a6  

 
 
Mát. 18,18. Ez a hit imájának és a hatalom gyakorlásának egy magasabb szintje. 

Isten a föld feletti uralmat nekünk adta az 1Mózes 2,15. szerint. 
 Az „ırizni” szó behatolóra utal – az ördög folyton lesben áll. 
Ezért igen fontos elfoglalni az „ırizı” helyet és a hatalmunkat ott gyakorolnunk. 
 Ehhez kaptuk az oldás-kötés hatalmát – lélegzetelállító a Mát. 18,18… 

…de igaz, mert Jézus nyomatékot adott ennek a „bizony” szóval. 
A Menny az újjászületett keresztényekre van utalva a földi dolgokat illetıen. 
 Csak amit a földön mi leállítunk, megbénítunk, megtiltunk… 
  …azokat tudja a Menny támogatni – teljes erejével. 
Ha megtiltjuk az ördög bizonyos munkáit itt a földön… 
 …akkor a Menny is kijelenti: TILOS! 
A Menny nem avatkozik be addig, amíg mi meg nem kötözzük a sötétség erıit. 
 Kettıs igazság rejlik ebben: oldás + kötés 
A földön élı hívıké az elsı lépés és a felelısség is egyben… 
 …hogy gyakoroljuk-e a hatalmunkat Isten földi királyságának építésére. 
Imaéletünk egyik legerısebb oszlopa az oldás–kötés imája… 
 …amelyet a Krisztusban ránk ruházott hatalom által gyakorolhatunk. 
A KÖTÉST  Jézus NEVÉBEN, az Igével összhangban bármikor, bárhol használhatjuk… 
 …ha tetten érjük az ördög munkáját, akadályát, kísértését, gonosz szellemeit. 
Mindenütt ELOLDHATJUK  a Szent Szellemet és a szolgáló angyalok seregét… 

…hogy a segítségünkre lehessenek (Zsid. 1,14.): 
 - beteljesítsék Isten tervét, 
 - szükségeket betöltsenek (megtisztítsák az utat, eltereljék az idıjárási frontot), 
 - természetfeletti segítséget adjanak (pl. bölcsesség szellemének kiárasztása). 
A hívıkön múlik, hogy mit engednek meg a gyülekezetben (1Kor. 5,3-5). 
 Szélsıséges esetben alkalmazható ez az Ige, hogy a rendbontó…  

- ne okozzon további zőrzavart a gyülekezetben, 
- az üdvössége megmaradjon, ha a teste el is vész. 

Ján. 16,33. Jézus legyızte a világot! – ahol átmenetileg sátánnak még bérleti joga van. 
Ennek a gyızelemnek a birtokában mi megváltoztathatjuk a dolgok menetét! 
 A rossz dolgokat pozitív elıjelővé tehetjük, lerontva az ellenség munkáit. 

Nekünk nem kell behódolnunk, nem kell megadnunk magunkat. 
ÁLLJt parancsolni neked kell! – hogy érvényre juttathasd a gyızelmet. 
 Isten elvárja, hogy uralkodj a felségterületeden: ország, megye, település, otthonod. 
 

 
Forrás: Jim Sanders – Amit tudni kell az imádságról c. könyve 

 
 


