
 

 
 

 



 
 

Kenneth E. Hagin: A hívők hatalma 
 
 
 

Bevezető 
 

1940 táján felmerült bennem a kérdés: Van olyan hatalmunk, amiről nem tudunk, amit nem 
fedezünk fel, amit nem használunk? 
Néha voltak rövid bepillantásaim a szellemi hatalomba. Úgy mint mások, én is belebotlottam 
és gyakoroltam anélkül, hogy értettem volna mit teszek. Tűnődtem: Vajon Isten Szelleme 
próbál rávezetni valamire? Így elkezdtem tanulmányozni ezt a területet, és ahogy 
elmélyedtem és táplálkoztam ezen a vonalon egyre több és több megvilágosodást kaptam. 
Tanulmányaim eredményeképpen arra a következtetésre jutottam, hogy nekünk, mint 
Gyülekezetnek olyan hatalmunk van a földön, amit addig még nem fedeztünk fel – hatalom, 
amit nem használunk. 
Kevesen vagyunk, akik érintőlegesen ugyan, de megértést kaptunk e hatalomból. Azonban 
mielőtt Jézus újra eljön, a hívőknek egész serege kel fel és áll elő azzal a hatalommal, ami az 
övék. Tudni fogják, mi az övék, és meg fogják tenni mindazt, amit Isten eltervezett számukra. 
 
 

Ke n n e t h E . H a g i n 
 



1. fejezet 
Pál imái 

 
A hívők hatalma sokkal teljesebben kerül kinyilatkoztatásra az Efézusi levélben, mint a 

gyülekezetekhez írt többi levélben. Mivel e könyv az Efézusi levélen alapul, bátorítalak, 
olvasd el az első három fejezetet újra meg újra néhány napon át. 

Az első és a harmadik fejezet végén Szellem által ihletett imádságokat találsz. Azonban 
Pál ezeket az imákat nemcsak az efézusi gyülekezetekért mondta el. Ezek az imák ma éppúgy 
vonatkoznak ránk, mint annak idején az Efézusban élő hívőkre, hiszen ezek az imádságok a 
Szent Szellemtől születtek. 

Efézus 1:16-20 
[Én] Nem szűnöm meg hálát adni tiérettetek, emlékezvén reátok az én 

könyörgéseimben; hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atyja adjon 
néktek bölcsességnek és kijelentésnek Szellemét az Ő megismerésében; És világosítsa meg 
értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az Ő elhívásának a reménysége, mi az Ő 
öröksége dicsőségének a gazdagsága a szentek között, És mi az Ő hatalmának felséges 
nagysága irántunk, akik hiszünk, az Ő hatalma erejének ama munkája szerint, Amelyet 
megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta Őt a halálból, és ültette Őt a maga 
jobbjára a mennyekben… 

Efézus 3:14-19 
Ezokáért meghajtom térdeimet a mi Urunk Jézus Krisztusnak atyja előtt, Akiről 

neveztetik minden nemzettség, mennyen és földön, Hogy adja meg néktek az Ő dicsősége 
gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az Ő Szelleme által a belső emberben; 
Hogy lakozzék a Krisztus a hit által a ti szívetekben; A szeretetben meggyökerezvén és 
alapot vevén, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága 
és mélysége az Isten jóvoltának, És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet 
felülhaladó szeretetét, hogy ekképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. 

 
A fordulópont azután következett be az életemben, miután több mint ezerszer 

elimádkoztam magamért ezen imákat. Hangosan olvastam a fenti imákat, az első fejezettől 
kezdve. Úgy imádkoztam magamért, hogy ahol Pál „ti”-t mondott, oda „én”-t helyettesítettem 
be. 

Így olvastam például az Efézus 3:14-17-et: „Ezokáért ÉN meghajtom térdeimet az ÉN 
Uram Jézus Krisztusnak atyja előtt, Akiről neveztetik minden nemzettség, mennyen és 
földön, Hogy adja meg NEKEM az Ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan 
megerősödjem az Ő Szelleme által a belső emberben; Hogy lakozzék a Krisztus a hit által az 
ÉN szívemben…” 

Körülbelül hat hónapot töltöttem így imádsággal. Ekkor az első dolog, amiért 
imádkoztam, kezdett valóságba jönni. A bölcsesség és kijelentés szelleméért imádkoztam, és 
a kijelentés szelleme működésbe lépett! Olyan dolgokat kezdtem meglátni a Bibliában, 
melyeket azelőtt soha. Egyszerűen kezdett kinyílni előttem. 

E hat hónap alatt többet haladtam a szellemi növekedésben és az Ige megismerésében, 
mint tizennégy év alatt szolgálóként, és több mint tizenhat év alatt keresztényként. 

Ez volt az egyik leghatalmasabb szellemi felfedezés, melyet valaha is tettem. 
Ha növekedni akarunk, rendelkeznünk kell Krisztus és az Ő Igéje bölcsességének és 

kijelentésének szellemével. Ez nem fog az intellektusunkon keresztül belénk ivódni. A Szent 
Szellemnek kell felfednie számunkra. 



Az emberek gyakran kérdezik, miként imádkozzanak keresztény testvéreikért. Ha 
elkezded ezeket az efézusi imákat imádkozni értük, akkor látni fogod az eredményeket az 
életükben. Azt javasolom, hogy magadért is mondd el ezeket az imákat. 

Évekkel ezelőtt naponta kétszer – reggel és este – elmondtam ezeket az imákat a családom 
egyik tagjáért. Égető szüksége volt gyógyulásra, azonban úgy tűnt, nem érti, mit tanít a Biblia 
a szent gyógyulásról. 

Amikor imádkoztam, az ő nevét helyettesítettem az imákba, ahogy korábban a sajátomat. 
Tíz napon belül ezt írta nekem: „Olyan dolgokat kezdek érteni, amiket soha azelőtt.” 

Meglepő volt, milyen gyorsan megváltoztak a rokonaim, miután elkezdtem értük az Ige 
alapján imádkozni. 

A hívők hatalma 
 

Efézus 6:12 
Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a 

hatalmasságok ellen, ez élet sötétségeinek világbírói ellen, a gonoszság szellemei ellen, 
melyek a magasságban vannak. 

 
Köszönet Istennek, hatalmunk van a gonosz szellemek felett Jézus Krisztus által. Az előző 

fejezetben leírtak fényében kell megértenünk, mit is mond itt Pál. Fel kell fedeznünk, 
hatalmunk van Krisztuson keresztül. Mindig tudatában kellene lennünk a küzdelem során, 
hogy hatalmunk van az ördög felett, hiszen ő egy legyőzött ellenség – az Úr Jézus Krisztus 
győzte le a számunkra. 

Valójában a hívők hatalma egy olyan része a keresztény életnek, melyről a hívők többsége 
nem sokat tud. Vannak, akik azt gondolják, az ördög feletti hatalom csak néhány 
kiválasztotthoz tartozik, akinek Isten különleges erőt adott. De ez nem így van; a hatalom 
Isten minden gyermekéé! 

Akkor kapjuk ezt a hatalmat, amikor újjászületünk. Amint új teremtéssé válunk 
Krisztusban, örököljük az Úr Jézus Krisztus nevét és használhatjuk azt imáinkban az 
ellenséggel szemben. 

Azonban az ördög nem akarja, hogy a keresztények megismerjék a hívők hatalmát. 
Továbbra is azt szeretné, ha legyőzhetne minket, amikor csak kedve tartja. Ezért minden tőle 
telhetőt megtesz, hogy megakadályozza a keresztényeket, hogy megtanulják az igazságot a 
hatalomról; sokkal inkább harcol ezen a területen, mind máshol. Jól tudja, ha megtanuljuk az 
igazságot, neki befellegzett. Uralni fogjuk őt, élvezve a hatalmunkat, ami jogosan minket illet. 

Az Efézus 1:3 így szól: „Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak Jézus Krisztusnak 
Atyja, Aki megáldott minket [a teljes Gyülekezetet] minden szellemi áldással a mennyekben 
a Krisztusban.” Krisztusban minden szellemi áldás hozzánk tartozik. A hatalom hozzánk 
tartozik, akár felfedezzük, akár nem. Azonban nem elegendő, ha csupán tudsz a 
hatalomról. H a tudás alapján cselekszel, az hoz eredményeket!  

Elgondolkodtál valaha is ezen: Az üdvösség a bűnösökhöz tartozik. Jézus a legrosszabb 
bűnösnek éppúgy megvásárolta az üdvösséget, mint nekünk. Ezért mondta, hogy menjünk és 
hirdessük az Örömhírt; menjünk és mondjuk el a bűnösöknek, hogy Isten kiengesztelődött 
velük. 

De mi valójában soha nem ezt mondtuk el nekik. Azt mondtuk, Isten haragszik rájuk, és 
minden rosszat, amit valaha tettek, felszámít nekik. A Biblia azonban azt tanítja, hogy Isten 
nem kér semmit számon a bűnöstől! Isten azt mondja, hogy Ő mindazt eltörölte. 

Ez az, ami elszomorító: Szegény bűnös mivel nem tud erről, a pokolba kerül annak 
ellenére, hogy minden adóssága eltöröltetett! A 2. Korinthus 5:19-ből tudod meg ezt. 



Nincs bűnprobléma. Jézus rendezte azt. Csak bűnös probléma létezik. Vezesd a bűnöst 
Jézushoz és ez megoldja a problémát. Igen, ez kissé eltér attól, amit az embereknek tanítottak, 
de a Biblia így mondja. 

A bűnös nem tudja, mi tartozik hozzá, ezért az semmi jót nem hoz neki. Ugyanezen az 
alapon, ha a keresztények nem tudják, mi tartozik hozzájuk, akkor nem lesz semmi hasznuk 
belőle. Meg kell ismerniük, mi tartozik hozzájuk. Ezért helyezett Isten tanítókat a 
Gyülekezetbe. Azért adta Isten az Igéjét, hogy elmondja, mi a miénk. 

Ugyanígy a fizikai világban is rendelkezhetünk dolgokkal, azonban ha nem tudunk róluk, 
nem használnak nekünk. 

Már beszéltem arról, amikor egy húszdolláros bankjegyet rejtettem a levéltárcámba és 
megfeledkeztem róla. Azután egy napon kifogyott a benzinem, és elkezdtem keresgélni a 
levéltárcámban, és akkor bukkantam rá a húsz dollárosra. Nem lett volna helyes azt mondani, 
nincs pénzem, mert egész idő alatt volt – hónapokon keresztül szaladgáltam vele a 
zsebemben. De mivel nem tudtam, hogy mi van a birtokomban, nem költhettem el. Azonban 
ugyanúgy az enyém volt, amikor nem tudtam róla, mint amikor megtudtam. 

Évekkel ezelőtt olvastam egy emberről, akit holtan találtak egy kicsi, kopott szobában, 
amit heti három dollárért bérelt. Már húsz éve Chicago utcáin tengette életét, mindig 
rongyokban járt és ennivalóját a szemékukákból szedegette össze. 

Amikor már két-három napja nem látták, az aggódó szomszédok benéztek hozzá, és 
holtan találták az ágyában. A halottszemle kimutatta, hogy alultápláltságban halt meg, noha az 
övében, amit a derekán találtak, több mint huszonháromezer dollár lapult. 

Ez a férfi nagy nyomorban élt, újságokkal házalt a megélhetésért, habár volt pénze. A 
legjobb belvárosi hotelben lakhatott volna a kis, lepusztult szoba helyett. A legjobb ételt 
ehette volna a szemét helyett. De nem használta, ami az övé volt. 

Tudnunk kell, mi tartozik hozzánk. Jézus azt mondta: „És megismeritek az igazságot, és 
az igazság szabadokká tesz titeket.” (János 8:32) Hóseás könyvében Isten azt mondja: 
„Elvész az én népem [nem a bűnösök, nem a világ], mivelhogy tudomány nélkül való… ” 
(Hóseás 4:6). Emberek – akiknek nem kellene – valóban elvesznek. 



2. fejezet 
Mi a hatalom? 

 
Lukács 10:19 

Adtam nektek HATALMAT, hogy kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenség 
minden EREJÉN, és semmi nem árthat néktek. 
 

Amikor Jézus kígyókat és skorpiókat említ, az ördög erejéről beszél – démonokról, 
gonosz szellemekről, és az ő egész seregéről. Fel kell fedeznünk, hogy hatalmunk van 
felettük! 

A mi hatalmunk mértéke azon az erőn alapszik, amely a hatalom mögött áll. Maga Isten a 
mi hatalmunk mögött álló erő! Az ördög és erői kötelesek elismerni a mi hatalmunkat! 

Az a hívő tudja gyakorolni a hatalmát és tud félelem nélkül szembenézni az ellenséggel, 
aki tökéletesen érti, hogy Isten ereje áll mögötte. 

Mi a hatalom? 
A hatalom átruházott erő. 
A rendőr, aki a forgalmat irányítja a csúcsforgalomban, csak felemeli a kezét és az autók 

megállnak. A rendőrnek nincs fizikai ereje, hogy megállítsa a járművet, ha a vezető úgy 
döntene, nem áll meg. Azonban nem a saját erejét használja a forgalom megállítására; abból a 
hatalomból ered az ereje, amellyel felruházta az állam, akinek szolgálatában áll. Az emberek 
felismerik ezt a hatalmat, és megállnak az autójukkal. Áldott legyen az Isten, hogy van 
hatalom, mely nekünk adatott az Úr Jézus Krisztus által! 

Pál azt mondta a hívőnek, hogy legyenek erősek az Úrban, és az Ő hatalmának erejében. 
(Efézus 6:10) Ez azt jelenti, hogy ki tudsz úgy lépni az ördög elé, hogy feltartod a kezed és 
azt mondod neki: egy lépést se tovább! Használd a hatalmad! 

Egyszer Angliában Smith Wigglessworth egy sarkon álldogált a buszra várva. Egy 
asszony lépett ki az egyik házból, s egy kiskutya futott ki mögötte. Az asszony így szólt: 
aranyoskám, vissza kellene menned. 

A kutya egyáltalán nem figyelt rá. Csak csóválta a farkát, s gyöngéden hozzádörgölőzött. 
Kedvesem, most nem jöhetsz. A kiskutya farkát csóválva ismét hozzádörgölőzött. 
Közben megérkezett a busz. A nő ekkor dobbantott a lábával és rákiáltott: Takarodj! A 

kutya behúzta farkát és elsomfordált. 
Wigglessworth gondolkodás nélkül felkiáltott: Így kell bánni az ördöggel! 
 

Mint ordító oroszlán 
 
1942-ben, mialatt Kelet-Texasban pásztorkodtam, egy testi megpróbáltatáson mentem 

keresztül. Senkinek sem beszéltem róla, csak az Úrnak. Imádkoztam és hittem, hogy Ő 
meggyógyít. Kitartottam a hitemben. 

Éjszakánként riasztó szívpanaszokra ébredtem. Felkeltem és imádkoztam. Körülbelül hat 
hétig harcoltam ezzel a dologgal. 

Egyik éjjel sehogy se tudtam elaludni. Végül imádkozás után elszenderedtem és volt egy 
álmom. Egy olyan álom, mint ez, nem lehetett véletlen. Ez az Úrtól volt. Mikor fölébredtem, 
azonnal tudtam, hogy mit jelent. (Ha azonnal nem tudod az álom jelentését, felejtsd el.) 

Úgy tűnt ebben az álomban, hogy egy másik szolgáló és én valamiféle gyakorlótéren vagy 
labdapályán sétáltunk. Minkét oldalunkon lelátók voltak. Amint sétáltunk és beszélgettünk, a 
férfi ijedtében felugrott és így kiáltott: Vigyázz! 

Megfordultam és két vérengző, ordító oroszlánt láttam. A férfi futni kezdett. Én is 
futásnak eredtem vele együtt. Majd megálltam és azt mondtam, túlságosan messze vagyunk 



az emelvényektől ahhoz, hogy biztonságosan odaérjünk. Soha nem menekülünk meg ezektől 
az oroszlánoktól. 



Teljes nyugalommal megálltam, megfordultam és visszamentem, hogy találkozzam velük. 
Felém tartottak, ordítva, tépőfogukat vicsorítva. 

Remegve mondtam: ellenállok nektek Jézus nevében. Jézus nevében nem bánthattok 
engem. Csak álltam ott. Egyenesen felém futottak, s mint a kiscicák, körülszimatolták a 
sarkamat, végül rám se hederítve, játszadozva elmentek. 

Ekkor fölébredtem. Pontosan tudtam, mit mondott nekem Isten. Egy Ige szólt hozzám az 1 
Péter 5:8-9-ből: „Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító 
oroszlán szerte jár, keresvén, kit elnyeljen: Akinek álljatok ellen, erősek lévén a hitben…”. 

A fizikai csatát, amelyet vívtam, ott azonnal megnyertem: a tünetek eltűntek és én jól 
voltam. Helytálltam. Nem adtam fel. Győztem. 

Az Efézus 6:10-ben ez áll: „Végezetre, atyámfiai, legyetek erősek az Úrban, és az Ő 
hatalmas erejében.” Sokan, akik olvassák ezt a verset, azt gondolják, az Úr azt mondja nekik, 
legyenek erősek a saját erejükből. De az Ige egy szót sem szól arról, hogy a saját erődből 
legyél erős. Arról beszél, hogy az Úrban legyünk erősek. 

Nem tudom, meg tudom-e tenni vagy sem – mondják az emberek. 
Természetesen meg. Ne is gondolkodj ezen. Legyél erős az Úrban. Legyél erős az Ő 

hatalmas erejében, ne pedig a saját erődben vagy hatalmadban. 
Az 1 János 4:4 mondja: „Ti az Istentől vagytok fiacskáim, és legyőztétek azokat; mert 

nagyobb Az [Jézus], Aki bennetek van, mint az [ördög], aki e világban van.” 
Aki e világban van: az a sátán, e világ istene, és feje a fejedelemségeknek, 

hatalmasságoknak, erőknek és e világ sötétsége uralkodóinak. 
Ellenben az az erő, mely benned van, nagyobb, mint az az erő, amely a világban van; mert 

az erő, amely a mi hatalmunk mögött áll, nagyobb, mint amely az ellenségeink mögött áll. 
 

Prófécia 
 

Azt mondja a Szent Szellem: Az erő a földön Jézus Krisztus nevében van, Jézus nyerte 
el az ellenség felett aratott győzelme által, és a Gyülekezethez tartozik. Tehát gyakorold 
ezt a hatalmat, mert hozzád tartozik a földön, és Jézus Krisztus által uralkodni fogsz 
ebben az életben. 

 
 



3.fejezet 
Krisztussal együtt ültetve 

 
Máté 28:18 

Nékem adatott MINDEN HATALOM mennyen és földön. 
 

Mikor Krisztus felvitetett a mennybe, átadta a hatalmát a Gyülekezetnek. Ő a feje a 
Gyülekezetnek, és a hívők alkotják a Testet. Krisztus hatalmának az Ő Testén keresztül kell 
érvényesülni, amely a földön van. 

Krisztus az Atya jobbjára ültettetett – a hatalom helyére -, és mi Vele együtt ülünk. Ha 
egy kicsit is ismered a történelmet, akkor tudod, hogy a király vagy a pápa jobbján ülni 
hatalmat jelent. Meghaltunk Krisztussal és feltámadtunk Vele. Ez nem olyan dolog, amit Isten 
majd a jövőben fog Megtenni, Ő már megtette! 

 
Isten leghatalmasabb munkája 

 
Efézus 1:18-23 

És világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az Ő elhívásának a 
reménysége, mi az Ő öröksége dicsőségének a gazdagsága a szentek között. És mi az Ő 
hatalmának felséges nagysága irántunk, akik hiszünk, az Ő hatalma erejének ama 
munkája szerint, amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta Őt a halálból, és 
ültette Őt a maga jobbjára a mennyekben. Felül minden fejedelemségen és hatalmasságon 
és erőn és uraságon és minden néven, mely neveztetik nemcsak e világon, hanem a 
következendőkben is: És mindeneket vetett az Ő lábai alá, és Őt tette mindeneknek felette az 
anyaszentegyháznak fejévé, mely az Ő teste, teljessége Őnéki, Aki mindeneket betölt 
mindenekkel. 

 
Isten az erejét olyan túláradóan mutatta meg, amikor Jézust feltámasztotta a halálból, 

hogy valóban ez volt a leghatalmasabb munka, amelyet Isten valaha is véghez vitt! 
A feltámadást sátán és egész serege ellenezte. Azonban az ő erői megzavarodtak és 

legyőzettek a mi Utunk Jézus Krisztus által, Aki feltámadt, felemeltetett, és most az Atya 
jobbján ül, magasan felettünk. 

Emlékszel a Kolosse 2:15-re? „Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, 
[Krisztus] őket bátran mutogatta, diadalt vévén rajtok abban [halálában, temetésében és 
feltámadásában].” 

Ezek ugyanazok a démoni erők, melyekkel nekünk van dolgunk, de hála Istennek, Jézus 
legyőzte őket. Más fordítások azt írják, hogy Jézus megsemmisítette, megbénította őket. 

Hajdanán a csatából visszatérő győztes királyok parádét rendeztek, ahol nyíltan 
mutogatták a foglyul ejtett ellenségeiket. Jézus ugyanezt tette az ördöggel, három világ – a 
menny, a pokol és a föld – előtt kiállította és mutogatta őt, miután legyőzte. Isten azért számol 
be nekünk erről az Igében, hogy mi ebben a világban tudhassuk, mi történt. 

Isten azt akarja, tudjuk, mi ment végbe Jézus Krisztus halálában, eltemetésében, 
feltámadásában és mennybe ültetésében. Azt akarja hogy tudjuk, hogy Ő Krisztust magasan 
felül ültette „…minden fejedelemségen és hatalmasságon és erőn és uraságon és minden 
néven, mely neveztetik…” (Efézus 1:21) 



Hatalmunk forrása 
 

Hatalmunk azon alapul, hogy Isten feltámasztotta és felmagasztalta Krisztust. Isten azt 
akarja, hogy minden gyülekezet – minden hívő – megvilágosodjon. Mégis sok keresztény 
átsiklik a hívők hatalmának igazsága felett. Valójában a legtöbb gyülekezet azt sem tudja, 
hogy a hívőknek egyáltalán van hatalma! 

A hívők hatalmát soha nem leszel képes megérteni csupán az értelmeddel – szellemi 
kinyilatkoztatást kell kapnod. Hit által kell hinned benne. 
 

Efézus 2:1-7 
Titeket is megelevenített, akik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt, Melyekben 

jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama 
szellem szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik; Akik között forgolódtunk 
egykor mi is mindnyájan a mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és a 
gondolatoknak akaratját, és természet szerint haragnak fiai valánk, mint egyebek is: De az 
Isten gazdag lévén irgalmasságban, az Ő nagy szerelméből, mellyel minket szeretett, 
Minket, kik meg voltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, 
(kegyelemből tartattatok meg!) És együtt feltámasztott és együtt ültetett a menyekben, 
Krisztus Jézusban: Hogy megmutassa a következendő időkben az Ő kegyelmének felséges 
gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban. 
 

Az első versben olvassuk: „Titeket is megelevenített, akik holtak valátok a ti vétkeitek és 
bűneitek miatt.” Itt a Szent Szellem Pálon keresztül azt mondja: az Ő hatalma erejének ama 
munkája szerint, amikor feltámasztotta Őt a halálból és titeket, mikor még halottak 
voltatok. 

Látjátok, ugyanaz a szó, amely Krisztusnak a halálból való megelevenítését jelenti az 
Efézus 1:20-ban, az Ő népének megelevenítését is jelenti az Efézus 2:1-ben. Más szóval: 
Istennek ama cselekedete, amely Krisztust feltámasztotta a halálból, egyben az Ő Testét 
is feltámasztotta. Isten szemében, amikor Jézus feltámadt a halálból, mi támadtunk fel a 
halálból! 

Később a második fejezetben azt olvassuk: „Minket, kik meg voltunk halva a vétkek 
miatt, [Ő] megelevenített együtt a Krisztussal… És együtt feltámasztott és együtt ültetett a 
mennyekben, Krisztus Jézusban.” (5-6. vers) Ez a bekezdés e hatalom átruházásával 
foglalkozik. 

Vedd észre, hogy a Fej (Krisztus) és a Test (a Gyülekezet) együtt támadt fel. Tovább, ezt a 
hatalmat nem csak a Fej kapta, hanem a Test is, mivel a Fej és a Test egyek. 

Tudomásom szerint a gyülekezetek hiszik, hogy mi együtt támadtunk fel Krisztussal. Azt 
miért nem hiszik, hogy mi is Vele együtt ülünk fenn a mennyben? Ha ennek a versnek egy 
része igaz, akkor a teljes vers igaz. 

Ha a Gyülekezet valahára megkapja a kinyilatkoztatást arról, hogy mi Krisztus Teste 
vagyunk, akkor felkelünk, és Krisztus cselekedeteit tesszük majd! Ez ideig csak részben 
végeztük azokat. 

Amikor felfedezzük, hogy az a hatalom, amely Krisztushoz tartozik, Krisztus 
Testének valamennyi tagjához is tartozik és rendelkezésünkre áll, az életünk gyökeresen 
meg fog változni!  

1 Kor. 12:12-14, 27. 
 

Mert amiképpen a test egy és sok tagja van, az egy testnek tagjai pedig, noha sokan vannak, 
mind egy test, azonképpen a Krisztus is. [Mi Krisztus vagyunk. Az Ige a Testet, amely a 
Gyülekezet, Krisztusnak nevezi.] Mert hiszen egy Szellem által mi mindnyájan egy testté 



keresztelkedtünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok; és 
mindnyájan egy Szellemmel itattattunk meg. Mert a test sem egy tag, hanem sok… Ti pedig 
a Krisztus teste vagytok, és tagjai rész szerint. 
 
Köszönet Istennek, mi vagyunk Krisztus Teste! 
 

2 Kor. 6:14-15 
Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában; mert mi szövetsége van igazságnak és 
hamisságnak? Vagy mi közössége van a világosságnak a sötétséggel? És mi egyezése 
Krisztusnak Béliállal? Vagy mi köze hívőnek hitetlenhez? 
 
A hívőket igazágnak, a hitetleneket hamisságnak hívja az Ige. A hívőket világosságnak, a 
hitetleneket sötétségnek nevezi. A hívőket Krisztusnak, a hitetleneket pedig Béliálnak 
mondja. 



Krisztussal együtt ültetve 
 

1 Kor. 6:17 
Aki pedig az Úrral egyesül, egy szellem Ővele. 

 
Mi egyek vagyunk Krisztussal. Mi Krisztus vagyunk. Mi a Felség jobbjára lettünk ültetve 

a Magasságban. Minden dolog a mi lábaink alá vettetett. 
Az a gond velünk, hogy „kereszt vallást” prédikálunk, holott „trón vallást” kellene 

prédikálnunk. Azt értem ezalatt, hogy az emberek úgy gondolják, elvárják tőlük, hogy a 
keresztnél maradjanak. Néhányan betöltekeztek Szent Szellemmel, majd visszafordultak a 
kereszthez, és azóta is ott vannak. 

Igen, a kereszthez kell jönnünk üdvösségért, de nem kellene ott maradnunk; menjünk 
tovább Pünkösd napjához, a mennybemenetelhez és a trónhoz! 

A kereszt valójában a legyőzöttség helye, míg a feltámadás a győzelemé. Amikor a 
keresztről prédikálsz, a halálról prédikálsz és az embereket a halálban hagyod. Rendben van, 
hogy meghaltunk, de fel is támadtunk Krisztussal. Vele együtt foglaltunk helyet a mennyben. 
Jelenlegi helyünk, ahol most vagyunk: Krisztussal együtt ülünk a hatalom helyén a 
mennyekben. 

Sok keresztény semmit sem tud a hívők hatalmáról. Igazából nem hiszik, hogy bármilyen 
hatalmuk is lenne. Azt gondolják, hogy ugyan üdvösséget nyertek, de az életüket úgy kell 
végigélniük, hogy az ördög uralja őket. Jobban felmagasztalják az ördögöt, mint Istent. 

Meg kell szabadulnunk a halál fogságából és az új életben kell járnunk. Nem a keresztnél 
vagyunk. Meghaltunk Krisztussal, de Isten feltámasztott minket Vele együtt. Dicsőség 
Istennek! Tanuld meg, hogyan kell elfogadni a hatalmi helyed. 

Isten trónjának jobbja az egész univerzum erőközpontja! Isten a trón erejének 
gyakorlását a feltámadt Úrra bízta. 

Tudjuk, hogy Krisztus az Ő feltámadt testében ott van a trónon, jogai teljes birtokában, és 
arra vár, hogy az Atyától elrendelt idő beteljesedjen, mikor ellenségei az Ő lábainak 
zsámolyául vettetnek. A Zsidó 1:13 mondja: „Melyik angyalnak mondotta pedig vala: Ülj az 
én jobb kezem felől, míglen ellenségeidet lábaidnak zsámolyává teszem?” 

Az, hogy Krisztus népe felemeltetett Krisztussal együtt a mennyei helyekre, világosan 
rámutat arra a tényre, hogy mi Vele együtt ülünk, és Ő nemcsak a trónt osztotta meg velünk, 
hanem a hatalmát is. Ez a hatalom hozzánk tartozik! 

Nem csoda, hogy Pál ezt írja a rómaiaknak: „Mert ha az egynek bűnesete miatt 
uralkodott a [szellemi] halál az egy által: sokkal inkább az életben uralkodnak az egy Jézus 
Krisztus által azok, kik a kegyelemnek és az igazság ajándékának bővölködésében 
részesültek.” (Róma 5:17) 

Több fordítás így írja: „királyként uralkodunk az életben”. Csak akkor fogunk uralkodni, 
amikor a mennybe kerülünk? NEM! Királyként kell uralkodnunk az életben Jézus 
Krisztus által. Ez hatalmat jelent, nemde? Minden, amit a király mondott, törvény volt; ő 
volt a legfelsőbb hatalom. Részesei vagyunk annak a hatalomnak, amelyet Krisztus 
trónja képvisel. 

Néhányunk egy kicsivel több hatalmat gyakorol a sötétség erői felett, mint mások, mert 
egy kicsivel több szellemi megértésünk van, de Isten azt akarja, hogy mindannyian 
rendelkezzünk ezzel a szellemi megértéssel. 



Fenntartani az egyensúlyt 
 

A Szent Szellem azt imádkozta Pálon keresztül, hogy mindannyiunknak legyen 
bölcsessége, megértése és hatalma a démoni erők és azon problémák felett, melyeket az 
emberi elme folytonos befolyásával okoznak. 

Úgy tűnik, a Gyülekezet számára a legnehezebb dolog a világon, hogy egyensúlyban 
maradjon. Bármelyik témát választod – beleértve a hívők hatalmát -, ha szélsőségessé teszed, 
akkor nem áldás lesz, hanem ártalmassá válik. 

„Father Divine” újjászületett és betöltekezett Szent Szellemmel. Az első időkben igaz 
szolgáló volt. Azután elkezdte tanulmányozni pontosan ezeket az Igéket, melyeket mi 
tanulmányozunk. Így érvelt: „Ha mi vagyunk Krisztus, akkor én vagyok Krisztus. Krisztus 
Isten, tehát én vagyok Isten.” Megalapított egy vallási csoportot, amely nagyon népszerű volt. 
Az emberek őt dicsőítették. 

Az út mindkét szélén könnyű az árokba csúszni – túlzásba, vad tűzbe, fanatizmusba esni. 
Haladjunk csak az út közepén és tartsuk fenn az egyensúlyt. 

Egy skót férfi, John Alexander Dowie, aki megkapta a kinyilatkoztatást a szent 
gyógyulásról, a századforduló előtt Ausztriában szolgált, és élete folyamán többször 
keresztülszelte az óceánt. Sok viharral került szembe, de amint mondta, valahányszor vihar 
kerekedett, azt tette, amit Jézus: megdorgálta a vihart és az mindig lecsendesedett. 

Nem kellene csodálkoznunk ezen, hisz Jézus mondta: „…Aki hisz énbennem, az is 
cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekedtem; és nagyobbakat is 
cselekszik azoknál; mert én az én atyámhoz megyek.” (János 14:12) Valaki kérdezhetné, mik 
ezek a „nagyobb cselekedetek”. Nos, először csak tegyük meg azokat a cselekedeteket, 
melyeket Jézus tett, és utána gondolkodjunk a nagyobb cselekedeteken! 

Jézus nem azt mondta, hogy csak egy kiválasztott szűk réteg fogja ezekez cselekedni, 
hanem azt, hogy aki hisz Őbenne, az fogja. 

Ahogy tanulmányozzuk, mit tanít Isten Igéje és képezzük szellemünket a hívők 
hatalmáról, úgy hiszem, egyre inkább képesek leszünk ebben a hatalmas igazságban járni. 



4. fejezet 
Megtörni az ördög erejét 

 
Efézus 6:12 

…nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a 
hatalmasságok ellen, ez élet sötétségeinek világbírói ellen, a gonoszság szellemei ellen, 
melyek a magasságban vannak. 
 

Isten Igéje azt tanítja, hogy ezek a gonosz szellemek bukott angyalok, akiket az Úr Jézus 
Krisztus megfosztott a trónjuktól. Amikor kapcsolatba kerülünk ezekkel a démonokkal, 
tudnunk kell, hogy Jézus legyőzte, megfosztotta, semmivé tette őket. (Kolosse 2:15) s most, 
hogy Jézus megfosztotta őket a trónjuktól, uralmat gyakorolhatunk felettük! 
 

Ádám felségárulása 
 

Kezdetben, amikor Isten megteremtette a földet és annak teljességét, Ádámnak adta a 
hatalmat minden munkája felett. Más szóval, Ádám volt e világ istene. Ádám felségárulást 
követett el: eladta a földet sátánnak, így sátán Ádámon keresztül e világ istenévé vált. 
Ádámnak nem volt erkölcsi joga, hogy árulást kövessen el, de a törvényes joga megvolt, hogy 
így tegyen. 

Most sátánnak joga van arra, hogy itt tartózkodjon és e világ istene legyen, amíg „Ádám 
bérleti szerződése” le nem jár. Sátánnak joga van uralkodni felettünk, ahogy új teremtéssé 
nem válunk, és nem kerülünk Krisztus Testébe, amint a Kolosse 1-ben olvassuk: „Hálákat 
adván az Atyának… Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő 
szerelmes Fiának országába… (12, 13 vers).” 

Ezért nincs joga sátánnak uralni minket vagy uralkodni felettünk. Mégis az átlag 
keresztényeknek több hite van a sátán hatalmában és erejében, mint Istenében! 

A Biblia nemcsak az első emberről, Ádámról beszél, hanem a második Ádámról is, Jézus 
Krisztusról, Aki a mi helyettesünk lett. Az I. Korinthus 15:45-ben Ő  utolsó Ádámnak nevezi 
az Ige, a 47-es versben pedig a második embernek. Mindaz, amit Jézus tett, értünk tette. 

Az a mi problémánk, hogy mindent a jövőbe helyezünk! A legtöbb gyülekezeti tag úgy 
hiszi, szellemi hatalmunkat valamikor a millenium ideje alatt fogjuk gyakorolni. Ha ez így 
van, miért mondja a Biblia, hogy sátán meg lesz kötözve a millenium alatt? Akkor semmi 
szükség nem lesz a hatalom gyakorlására, hisz nem lesz itt semmi, ami árt vagy pusztít. 

 
 



Hatalom most 
 

Most van hatalmunk, amikor az ellenség árt és pusztít. Azonban sokan úgy hiszik, most 
semmink sem lehet. Úgy gondolják, itt lent mindent sátán irányít. Azonban emlékezzünk, 
hogy bár a világban vagyunk, de nem ebből a világból valók vagyunk. Sátán számos dolgot 
irányít itt a földön, de engem nem irányít! Nem irányítja a Gyülekezetet. Nem ural minket. Mi 
uraljuk őt. Hatalmunk van felette! 

Jézus azt mondta: „Imé adok néktek hatalmat, hogy a kígyókon és skorpiókon 
tapodjatok, és az ellenség MINDEN erején; és semmi nem árthat néktek.” (Luk. 10:19) 

Kevesebb hatalma van a Gyülekezetnek ebben a században, mint közvetlenül azután, hogy 
Jézus meghalt, eltemették, feltámadt, mennybe ment és az Atya jobbjára ült? Ha ma kevesebb 
lenne a hatalma, akkor jobb lett volna Jézusnak, ha meg sem hal. De nem így van, áldott 
legyen Isten, van hatalmunk. 

Be kell építeni ezen igazságokat az életünkbe azáltal, hogy elmélyedünk rajtuk és 
tápláljuk magunkat, míg a tudatunk részévé nem válnak. Fizikai értelemben, bizonyos ételeket 
mindennap eszünk, mert az orvos azt mondta, szükségünk van különböző vitaminokra, 
ásványokra, hogy a testünk erős legyen. Vannak úgynevezett szellemi vitaminok és ásványok 
is, melyeket szintén minden nap be kell vennünk, hogy egészséges keresztények legyünk. 

Jézus azt mondta a Máté 28:18-ban: „…NÉKEM adatott MINDEN HATALOM 
mennyen és földön.” Mindazt a hatalmat, amit a földön gyakorolni kell, a Gyülekezeten 
keresztül kell gyakorolni, hiszen Krisztus személyesen nincs itt a fizikai testében. 

Mi vagyunk Krisztus Teste. Ő a hatalmát a földön az Ő Testére, a Gyülekezetre bízta. Így 
sok probléma azért van, mert mi megengedjük ezeket – nem teszünk semmit velük 
kapcsolatban. Nekünk kellene tenni valamit a problémáinkkal, de mi ehelyett megpróbálunk 
valaki mást rávenni – Istent is beleértve -, hogy tegyen már valamit helyettünk. 

Ez évekkel ezelőtt lett nyilvánvaló számomra, amikor ezt a témát tanulmányoztam. Nem 
tudtam megmagyarázni az elmémmel, de tudtam a szellememben. Kezdtem megérteni azt a 
hatalmat, amellyel rendelkezünk. Mialatt időseb bátyám üdvösségéért imádkoztam, hallottam 
az Urat a szellememben, ahogy felszólított: Te tegyél valamit ennek érdekében! 

Ekkor már sok éve imádkoztam a bátyám üdvösségéért. Ő volt a család „fekete báránya”. 
Imáim ellenére úgy tűnt, hogy a helyzet rosszabb lett, ahelyett hogy javult volna. 

Mindig így könyörögtem: Istenem, mentsd meg őt. Még böjtöltem is. Hajlamos voltam, 
hogy visszacsússzak és így imádkozzak, de miután az Úr felszólított engem, hogy én tegyek 
valamit – miután azt mondta, megvan erre a hatalmam – így szóltam: Jézus nevében 
megtöröm az ördög erejét a testvérem élete felett, és követelem az üdvösségét!  

Kiadtam a parancsot. Nem mondogattam vagy imádkoztam ezt folyamatosan. Mikor a 
király kiadja a parancsot, tudja, hogy az végre lesz hajtva. 

Az ördög mondogatni próbálta nekem, hogy a testvérem soha nem fog üdvözülni, de nem 
törődtem vele, hanem elkezdtem nevetni. Azt mondtam: Nem gondolom, hogy üdvözülni 
fog – hanem tudom! Jézus nevét használtam és megtörtem az erődet felette, és 
követeltem a szabadulását és üdvösségét! Fütyörészve mentem tovább. Tíz napon belül a 
testvérem üdvösséget nyert. Az Ige működik! 



Hogyan kell foglalkozni az ördöggel 
 

Amíg hitetlenségben vagy, sátán az érvelés mezején tud tartani téged és minden csatában 
meg fog verni téged. De ha te tartod őt a hit és a Szellem területén, le fogod győzni őt minden 
alkalommal. Nem fog vitatkozni veled Jézus nevéről – fél ettől a névtől. 

Úgy találtam, az imádkozás leghatékonyabb módja lehet, amikor a jogaidat követeled. Én 
így imádkozom: Követelem a jogaimat! 

Péter az Ékes kapunál nem imádkozott a sánta emberért, hanem követelte, hogy 
meggyógyuljon. (Ap.Csel. 3:6) Mikor a jogaidat követeled, nem Istentől követelsz, hanem 
az ördögtől. 

Jézus ezt az állítást tette a János 14-ben: „És akármit kértek majd az én nevemben, 
megcselekszem azt… Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt. 
(13, 14 vers) Jézus itt nem az imáról beszél. A görög szó szerinti itt a „követel”, és nem a 
„kér.” 

Viszont a János 16:23, 24 az imáról szól: „És azon a napon nem kérdeztek majd engem 
semmiről. 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.” 

Valójában a görög így szól: És akármit követeltek, mint jogaitokat és kiváltságaitokat… 
Meg kell tanulnotok, mik a jogaitok. 

Sok évvel ezelőtt, amikor egy texasi kis gyülekezet pásztora voltam, egy asszony elhozta 
közveszélyes őrült nővérét a pásztorlakba, hogy imádkozzunk érte. Mivel ez az asszony 
megpróbálta megölni magát és másokat is, két évig gumiszobában tartották. Időközben az 
egészsége leromlott, és az orvosok otthoni pihenést javasoltak neki, mert már nem tartották 
veszélyesnek. 

Amikor testvére bemutatott neki mint prédikátort, Igék kezdtek ömleni a nő szájából. Úgy 
gondolta, elkövette a megbocsáthatatlan bűnt. Az Úr azt mondta nekem, álljak elé és 
mondjam: Gyere ki, te tisztátalan ördög, Jézus nevében! Megtettem, de semmi sem történt. 
Csak ült ott, mint egy szobor. 

Tudtam, hogy a hit szavát mondtam ki. Nem kell naphosszat állnod és parancsolgatnod az 
ördögöknek, hogy jöjjenek ki. Meg fogják tenni, amikor azt mondod nekik, ha ismered a 
hatalmadat. Menniük kell, ha a parancsot hitben adják ki. 

Két nappal később megtudtam, hogy az asszonynak volt egy dührohama, hasonló az 
elsőhöz, amikor elvesztette az eszét. Ezek a hírek nem zavartak. A Bibliában olvassuk, hogy 
amikor Jézus ilyen esetekben megdorgálta az ördögöt, az emberek a földre estek, és az ördög 
megszaggatta őket. Tudtam, hogy az ördög csak megszaggatja ezt az asszonyt, mielőtt végleg 
elhagyná. Tudtam, hogy nem lesz több rohama, s így is volt. Az orvosok normálisnak 
nyilvánították és hazaengedték. Húsz évvel később boldog és egészséges volt, vasárnapi 
iskolában tanított, és üzleti vállalkozása volt. 



A hit szerepe a hatalomban 
 

A hit szerepet játszik a szellemi hatalom gyakorlásában. Igen, vannak esetek, mikor a 
gonosz szellemek azonnal kijönnek, de ha nem teszik meg amikor a hit szavát kimondod, ne 
zavarjon téged. 

Én arra alapozom a hitem, amit az Ige mond. Néhány ember hite nem a Biblián alapul, 
hanem valamilyen megtapasztaláson. A hiten kívül, az érzékek birodalmában működnek. Ha 
vannak bizonyos megtapasztalásaik, azt gondolják, az ördög elment. De attól még nem ment 
el, mert megtapasztalásban volt részed. Még mindig ott van, és neked tudnod kell ezt, és 
gyakorolnod kell a hatalmadat. 

Mikor a körülmények nem változnak meg azonnal, néhányan elbátortalanodnak és 
visszacsúsznak a természeti síkra. Elkezdenek hitetlenül beszélni és legyőzik saját magukat. 
Hatalmat adnak az ördögnek önmaguk felett. 

Smith Wigglesworth gyakran mondta: „Nem az vezet, amit látok. Nem az vezet, amit 
érzek. Kizárólag az irányít, amit hiszek”. Tehát tarts ki! 

Mielőtt betöltekeztem Szent Szellemmel, fiatal baptista pásztor voltam. Ez a gazdasági 
válság alatt történt, s anyámat és a kisöcsémet kellett segítenem. Édesanyám alacsony 
jövedelme fedezte a közszolgáltatások díját, az adót és a biztosítást. Az én keresetemből volt 
az élelmünk. 

Csak egy zacskóm volt és egy váltó nadrágom. A Depresszió napjai alatt rengeteg lopás 
volt, és valaki ellopta minkét nadrágom. Ez egy hétfői napon történt, nekem pedig azon a 
csütörtökön prédikálnom kellett. Tehát kedden munka után így imádkoztam: „Uram, 
mindössze egy nadrágom van, de nem prédikálhatok abban. Ez egy régi munkásnadrág.” Azt 
mondtam az Úrnak, elvárom, hogy csütörtökön pontosan ott lógjanak az ellopott nadrágjaim, 
ahol azelőtt voltak. Imádkoztam, hogy az illető, aki ellopta őket, olyan nyomorultul érezze 
magát, hogy visszahozza őket. 

Tudjátok, az egy rossz szellem, ami arra készteti az embereket, hogy lopjanak. A 
Szellemmel foglalkoztam és nem a személlyel, mert a szellemek felett van hatalmunk. 
Megparancsoltam a szellemnek, hagyjon fel a működésével. 

Mikor csütörtök délután hazamentem, tudtam, hogy a nadrágok ott lesznek, és ott is 
voltak. Tehát felkelhetünk – és fel is kell kelnünk – az ördög ellen. 
 



5. fejezet 
Gyakorolni a hatalmat 

 
A hatalom gyakorlásához két Ige nyitja meg az ajtót, melyeket Pál az efézusiakért 

imádkozott: „…és ültette Őt a maga jobbjára a mennyekben” (Ef. 1:20), és „…és együtt 
feltámasztott…” (Ef. 2:6) 

Gondolkodj el ezen a két imádságon. Tanuld meg saját magadért imádkozni ezeket. 
Táplálkozz az igazságukon, amíg a belsőd részévé válnak. Akkor ezek fogják meghatározni 
az életed folyását. Azonban ne az értelmeddel próbáld elfogadni; a szellemedben kell 
kinyilatkoztatást kapnod erről. 

Vedd észre, nem csak Krisztus ül az Atya jobbján, a sátán birodalmának minden ereje 
felett, hanem mi is ott vagyunk, hiszen Isten együtt támasztott fel minket. Nem csupán az 
Atya mellé lettünk ültetve, hanem figyeld meg, hol ülünk: „Magasan felül minden 
fejedelemségen és hatalmasságon és erőn és uraságon…” (Ef.1:21) 

Isten szemében mi is feltámadtunk, mikor Krisztus feltámadt. Amikor Krisztus a mennyei 
trónra ült, mi is oda ültünk. Jelenlegi helyünk így határozható meg: Az Atya jobbján 
foglalunk helyet Krisztussal együtt. (Az, hogy Krisztust felültette, azt jelenti, hogy az Ő 
munkájának egy része fel van függesztve egy időre.) 

Minden hatalom, amely Krisztusnak adatott, hozzánk tartozik Rajta keresztül, és mi 
gyakorolhatjuk azt. Segítünk Neki azáltal, hogy véghez visszük az Ő munkáját itt a 
földön. És az Ő munkájának egyik része, melyre Isten Igéje utasít minket, hogy 
győzedelmeskedjünk az ördög felett! Valójában Krisztus nem tudja nélkülünk elvégezni 
munkáját a földön! 

Lesz aki így érvel: Ő boldogul nélkülem, azonban nekem szükségem van Rá. 
Nem, Ő semmivel sem boldogul jobban nélküled, mint ahogy te Nélküle. Látod, az 

igazság, amit Pál kihangsúlyoz itt az Efézusi levélben, hogy Krisztus a Fel és mi vagyunk 
a Test. 

Mi történne, ha azt mondaná a tested: Elboldogulok a fel nélkül is. Nincs szükségem a 
fejemre. 

A tested nem tud boldogulni a fejed nélkül. És mi van, ha a fejed mondaná: Boldogulok a 
testem nélkül is. Nincs rá szükségem. Elboldogulok kéz és láb nélkül is. Nem, nem tudsz. 

Hasonlóképpen, Krisztus sem tud mit kezdeni nélkülünk, mert Krisztus és Isten munkája 
Krisztus Teste által megy végbe. Az Ő munkája soha nem lesz elvégezve nélkülünk, és mi 
soha nem boldogulunk Nélküle. 

Az Efézus 6:12 mondja: „Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a 
fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen…”. Ha kiveszed ezt a verset a 
szövegkörnyezetéből és úgy folytatod tovább, hogy arról a borzalmas harcról beszélsz, amit 
az ördöggel kell vívnod, azt ecsetelve, hogy milyen hatalmas az ördög, akkor nem értetted 
meg a lényegét annak, amire Pál rámutatott az Efézusi levélben, hiszen ő ott nem ezt írja. 

Emlékezz, mikor Pál ezt a levelet írta az efézusi gyülekezetnek, nem osztotta fejezetekre 
és versekre. Bibliatudósok tették ezt jóval később, segítsenek minket, hogy hivatkozásokat 
tehessünk. Nagy zűrzavart okozhatsz azzal, ha a fejezet egy versét kiragadva, valami mást 
magyarázol ki belőle, mint amit mond. 

A Szent Szellem Pálon keresztül a második fejezetben elmondta, hogy mi fölé 
helyeztettünk azon erőnek, amelyekkel foglalkoznunk kell. Nemcsak Krisztus ül az Atya 
jobbján, magasan mindezen erők felett, hanem mi is ott vagyunk, mert Isten együtt ültetett 
minket Krisztussal. 



Ezért a csatánkban, melyet az ellenséggel és az ő erőivel szemben vívunk, tartsuk 
emlékezetünkben, hogy mi felettük vagyunk, és hatalmunk van felettük. Az Ige elmondja, 
hogy Jézus legyőzte őket. Az Ő győzelme hozzánk tartozik, de nekünk kell azt véghezvinni. 

 



A démon, akivel Jézus nem volt hajlandó foglalkozni 
 

1952-ben az Úr Jézus Krisztus megjelent nekem egy látomásban, és körülbelül másfél 
órán keresztül beszélt az ördögről, démonokról és a démoni birtoklásról. 

E látomás végén egy gonosz szellem, mely úgy nézett ki, mint egy kis majom vagy törpe, 
Jézus és közém futott, és valami füstgomolyaghoz vagy sötét felhőhöz hasonlót árasztott. 

Ezután ez a démon elkezdett fel-le ugrálni visító hangon kiabálva: Jak-jek, jak-jek, jak-
jek. Nem láttam Jézust, és nem is értettem, mit mond. 

(A teljes megtapasztalás alatt Jézus valamit tanított nekem. Ha figyelmes leszel, itt meg 
fogod találni a választ sok olyan kérdésre, ami idáig nyugtalanított.) 

Nem értettem, Jézus miért engedi meg annak a démonnak, hogy olyan nagy lármát 
csapjon. Csodálkoztam, miért nem dorgálja meg Jézus a démont, hogy hallhassam, miről 
beszél. Vártam pár másodpercig, ám Jézus semmit sem tett a démon ellen. Jézus még mindig 
beszélt, de egyetlen szavát sem értettem annak, amit mondott – pedig szükségem lett volna rá, 
mivel az ördöggel és a démonokkal kapcsolatban adott utasításokat, s arra vonatkozóan, 
hogyan kell hatalmat gyakorolni. 

Azt gondoltam magamban: Nem tudja az Úr, hogy nem hallom, mit mond? Szükségem van 
rá, hogy halljam. Lemaradok róla! 

Szinte pánik tört ki rajtam. Annyira kétségbeestem, hogy felkiáltottam: Jézus nevében, te 
tisztátalan szellem, megparancsolom neked, hogy hagyd abba! 

Abban a pillanatban ahogy ezt kimondtam, a kis démon a padlóra zuhant mint egy zsák 
só, és a fekete felhő eltűnt. A démon ott feküdt remegve, nyöszörögve és nyüszítve, mint egy 
megvert kiskutya. Rám se nézett. Nemcsak hallgass el, hanem takarodj ki innen, Jézus 
nevében! – parancsoltam. Elfutott. 

Az Úr pontosan tudta, mi járt az eszemben. Azon gondolkodtam: Miért nem tett valamit 
ezzel kapcsolatban? Miért engedte ezt meg? Jézus rám nézett és azt mondta: Ha te nem tettél 
volna valamit ezzel kapcsolatban, én sem tehettem volna. 

Ez valóságos sokként hatott rám – igen megdöbbentett. Így válaszoltam: Uram, úgy 
hiszem, nem jól hallottalak! Azt mondtad, nem tettél volna, ugye? 

Így felelt: Nem, ha te nem tettél volna valamit ezzel, én nem tudtam volna. 
Négyszer kérdeztem Tőle újra ugyanazt. Nyomatékosan kijelentette: Nem, nem azt 

mondtam, hogy nem tettem volna, hanem ezt, hogy nem tehettem volna. 
Azt válaszoltam: Hát, drága Uram, én ezt egyszerűen nem tudom elfogadni. Soha 

életemben nem hallottam és nem prédikáltam ilyesmit. 
Azt mondtam az Úrnak, nem számít, hányszor láttam Őt látomásokban – legalább három 

újszövetségi Igével kell ezt bebizonyítania nekem (hisz nem az Ószövetség alatt élünk, hanem 
az Újszövetség alá tartozunk). Jézus kedvesen mosolygott, és azt mondta, négyet ad. 

Azt mondtam: 150-szer olvastam végig az Újszövetséget, sok részét pedig még annál is 
többször. Ha ez benne van, én nem tudok róla! 

 



Foglalkozni az ördöggel 
 

Jézus így válaszolt: Fiam, sok minden van ott, amiről nem tudsz. 
Majd folytatta: Az Újszövetség egyetlen helyen sem írja, hogy a Gyülekezet azért 

imádkozzon, hogy Isten, az Atya vagy Jézus tegyen valamit az ördög ellen. Valójában, ha így 
imádkozol, csak az idődet fecséreled. Az Ige a hívőnek mondja, hogy tegyen valamit az 
ördöggel kapcsolatban. Ennek az az oka, hogy neked van meg a hatalmad, hogy megtedd. A 
Gyülekezetnek nem kell imádkoznia az ördög miatt Istenhez, az Atyához; a Gyülekezetnek 
gyakorolnia kell azt a hatalmat, ami hozzá tartozik. 

Az Újszövetség maguknak a hívőknek mondja, hogy tegyenek valamit az ördöggel 
kapcsolatban. Krisztus Testében a legkisebb tagnak is épp annyi ereje van az ördög felett, 
mint bárki másnak, és hacsak a hívők nem tesznek valamit az ördöggel kapcsolatban, sok 
területen semmi sem fog történni. 

Azt gondoljuk, hogy csak bizonyos embereknek van erejük. Nem, Jézus azt mondta: 
Krisztus Testében a legkisebb tagnak is épp annyi ereje van az ördög felett, mint bárki 
másnak; és mikor hinni kezdjük ezt, akkor lesz a munka elvégezve. 

Jézus folytatta: Én már mindent megtettem az ördöggel kapcsolatban, amit szándékoztam, 
egészen addig, amíg az angyal lejön a mennyből, láncokkal megkötözi őt és a feneketlen 
mélységbe veti (Jel. 20:1-3). 

Ez igazi sokként ért engem. 
Most – mondta – megadom azt a négy utalást, ami bizonyítja ezt. Mindenekelőtt, amikor 

feltámadtam a halálból, azt mondtam: „Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön” 
(Máté 28:18). De azonnal átadtam a hatalmam a földön a Gyülekezetnek, és csak a 
Gyülekezeten keresztül tudok munkálkodni, mert én vagyok a Feje a Gyülekezetnek. 

(A fejed sehol semmilyen hatalmat sem gyakorolhat, kizárólag a testeden keresztül.) 
Jézus második utalásként a Márk 16:15-18 igerészt adta: 
 

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 űznek; új 
nyelveken szólnak. Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: 
betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak. 

 
Így szólt: Az Ige legelső jelként említi, - mely nem a pásztort és nem az evangelistát, 

hanem bármely hívőt követ-, hogy ördögöket fog űzni. Ez azt jelenti, hogy az én nevemben 
hatalmat fognak gyakorolni az ördög felett, mert az ördög feletti hatalmamat átadtam a 
Gyülekezetnek. 

Emlékezz, a Kolosse 1:13 a KJV szerint azt mondja: „Aki megszabadított minket a 
sötétség erejétől, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába…” Ismét a hatalom görög szó 
szerepel az eredetiben, amit itt erőnek fordítottak. 

Ez a vers így szól: „Az Atya megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az 
Ő szerelmes Fiának országába.” Isten már megszabadított minket a sötétség hatalmából! 
Ezért jogunkban áll szólni a sötétséghez – vagyis sátánhoz és az ő királyságához – és 
megparancsolni neki, mit tegyen! 



Hatalom gyakorlása mások felett 
 

A hívőknek hatalmuk van az ördög felett. Megtörhetik az ördög erejét, ha felüti fejét 
bárhol az életükben, illetve közvetlen családjuk vagy szeretteik életében. Ott hatalmuk 
van. Szabadok lesznek az ellenségtől, mert joguk van arra, hogy gyakorolják a hatalmukat 
felette. 

Azonban ez nem azt jelenti, hogy végigmennek az utcán és kiűzik az ördögöt 
mindenkiből, akivel szembetalálkoznak. Elsősorban azt jelenti, hogy saját életükben 
gyakorolják a hatalmat az ördög felett. 

Fel kell fedezned, hogy a saját háztartásodban hatalmad van, de nincs meg ugyanez a 
hatalmad az én háztartásomban. A szellemi hatalom sokban hasonlít a természetes 
hatalomhoz. Például nincs hatalmad a pénzem felett. Nem mondhatod meg, mihez kezdjek a 
pénzemmel, hacsak nem engedem meg. Nincs hatalmad a gyermekeim felett. 

Elérheted, hogy az ördög felhagyjon bizonyos munkáival valaki más életében, de nem 
mindig űzheted ki, mert nincs hatalmad abban a „háztartásban”. Ez az egyik terület, ahol 
eltévesztjük. 

Jézus következő utasítása Jakab 4:7 volt: „…álljatok ellene az ördögnek, és elfut 
tőletek.” 

A hívőnek kell hogy hatalma legyen az ördög felett, különben a Biblia nem mondaná, 
hogy tegyen valamit az ördöggel kapcsolatban. Az Ige nem azt mondja, hogy az ördög 
Jézustól fog elfutni; azt mondja, elfut tőletek. 

Ugyanígy, nem azért imádkozol, hogy Jézus tegye a kezét a betegekre, hanem te teszed 
meg. Vedd észre azt is, hogy a kéz nem a Fejen van; a kéz a Testen van: „[Ők] …betegekre 
vetik kezeiket, és meggyógyulnak.” Amikor a betegekre teszed a kezed, hatalmat gyakorolsz 
az ördög felett. 

A hatalom a tiéd, akár érzed, akár nem. A hatalomnak semmi köze az érzésekhez. 
Neked kell gyakorolnod. 

E látomást követően, és miután Jézus a Jakab levélből azt a verset adta, a szellemem azt 
mondta nekem, hogy fontos a „megfut” szó. Megnéztem a szótárban, és a következő 
jelentésére találtam: elfut valamitől, mintha rettenetesen félne. Az ördög hatalmas félelemben 
fog elfutni tőled! Ekkor értettem meg, miért kezdett a démon a látomásban szűkölni és sírni – 
meg volt rémülve. 

Azóta más démonokat is láttam félelemtől remegni és reszketni, amint az Istentől kapott 
hatalmamat gyakoroltam felettük. Nem tőlem féltek, hanem Jézustól, Akit képviselek. 

E látomásban Jézus egy újabb Igét adott, mely azt mondja, tegyünk valamit az ördöggel 
kapcsolatban. Ez a harmadik utalás Péter első leveléből való. Péter azt írta: „Józanok 
legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, 
keresvén, kit elnyeljen.” (I. Péter 5:8) Az ellenséged a te ellenfeledet jelenti. 

Sok ember csak eddig olvassa el. Azt mondják: Ó, nyomomban van az ördög! Kérik, 
imádkozzunk, hogy az ördög ne kaparintsa meg őket – de az ördög már megszerezte őket, ha 
így beszélnek. Ekkor már késő imádkozni. 

Mit tegyünk: A földre vessük és halottnak tettessük magunkat? Homokba dugjuk fejünket 
és reménykedjünk, majdcsak eltűnik? Nem, köszönet Istennek. Ahogy tovább olvassuk, 
figyeld meg mit mond a következő vers: „Akinek álljatok ellen, erősek lévén a ti hitetekben, 
tudva, hogy a világban lévő atyafiságotokon ugyanazok a szenvedések [tesztek és próbák] 
telnek be.” 

Jézus azt mondta ebben a látomásban: Péter nem azt írta a keresztényeknek: Azt az 
üzenetet kaptam, hogy Isten szeretett Pál testvérünket használja az ördögök kiűzésében. 
Zsebkendőket és kötényeket küld és a betegségek eltávoznak az emberektől s a gonosz 
szellemek kimennek belőlük, úgyhogy azt javaslom, írjatok Pálnak és szerezzetek be néhány 
zsebkendőt. 



Nem, ehelyett azt írta nekik, hogy tegyenek valamit az ördöggel szemben. Miért? Mert 
hatalmuk van felette. Isten Szelleme Péter apostolon keresztül nem mondaná, hogy olyasmit 
tegyél, amire nem vagy képes. Azért tudod megtenni, mert minden hívő rendelkezik 
ugyanazzal a hatalommal, amely Pálnak volt Jézus Krisztusban. Péter nem azt mondta 
nekünk, hogy csak Pál tud ördögöket űzni, vagy Pál fog helyettünk ellenállni az ördögnek. 
(Miért kellene Pállal csináltatnod, amikor saját magad is megteheted?) 

 



Megállni a csecsemő keresztényekért 
 

Az emberek gyakran kérdezgetik tőlem, miért nem gyógyultak meg. Néhányan úgy 
gondolják, a prédikátorral van valami baj, aki imádkozott értük! 

Kezdetben, amikor megváltást nyertek, csecsemő keresztények voltak és Isten 
megengedte, hogy mások imádkozzanak értük és mások hite hordozza őket. De egy idő után 
Isten elvárja, hogy a baba növekedjen, járjon és elkezdjen saját maga tenni dolgokat. Isten 
leteszi a babát és azt mondja neki, hogy járjon, de sokaknak nem akaródzik. Sokan továbbra is 
csecsemők akarnak maradni, s azt akarják, hogy mindig valaki más imádkozzon értük. 

Segíteni szeretnénk azoknak, akik nem tudnak magukon segíteni, de tanítani is kell az 
embereket, hogy növekedjenek és használják saját hatalmukat. Mert eljön az az idő, mikor a 
saját hatalmukat kell használniuk, ha azt akarják, hogy imádságaikra választ kapjanak. 

Egyszer feleségem és én egy házaspár otthonában szálltunk meg, mikor egy konferencián 
vettünk részt. Az asszony a mi gyülekezetünkbe járt mielőtt férjhez ment. Kérték, 
imádkozzunk a néhány hónapos csecsemő fiukért, akinek sérve volt. Az orvosok meg akarták 
műteni. 

Elátkoztuk a sérvet és megparancsoltuk, hogy elsorvadjon és meghaljon. Pár nap alatt 
teljesen eltűnt, és a kicsit soha nem kellett megoperálni. 

A gyermek édesanyja ezt mondta: Hagin testvér, nem szeretnék senkit kritizálni, de úgy 
tűnik, hogy a gyülekezetünkben nekünk fiatalabbaknak van egyedül valamicske hitünk a 
gyógyulásban. Nem tudtam, kit kérjek meg, hogy imádkozzon a gyermekünkért, mert itt még 
soha senki nem gyógyult meg. 

Ennek az asszonynak a gyülekezetében az emberek többsége amikor üdvösséget nyert, 
még fiatalabb volt, és akkor még Isten megengedte, hogy mások imádkozzanak értük. De a 
megfelelő tanítások hiányában a keresztény fejlődés csecsemő állapotában maradtak. Azt 
mondták: Amikor keresztények lettünk, meggyógyultunk, de most nem. 

Legalább annyira értelmetlen dolog, ha soha nem lenne saját ruhád – és mindig arra 
szorulnál, hogy valaki más ruháját hord, mint, ha soha nem gyakorolnád a hited, vagy soha 
nem imádkoznál, és mindig valaki más imájától függnél. 

Mi történik azokkal, akik soha nem próbálják meg a saját hitüket gyakorolni, hanem 
mindig más emberek hitére támaszkodnak? Most olvastuk: „…a ti ellenségetek az ördög, mit 
ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit elnyeljen…” De a hívők képesek arra, hogy tegyenek 
valamit ellene. 

Jézus, Jakab és Péter azt mondja nekünk, tegyünk valamit az ördöggel. Pál azt írja az 
Efézus 4:27-ben: „Se pedig az ördögnek ne adjatok helyet.” Ez volt a negyedik Ige, amit 
Jézus adott. Elmagyarázta: Ezt azt jelenti, hogy nem szabad helyet adnod az ördögnek 
magadban. Nem tud helyhez jutni, hacsak nem adsz rá engedélyt. Kell, hogy hatalmad 
legyen felette, különben ez nem lenne igaz. 



Hatalom a Földön 
 

Jézus hozzáfűzte: Itt van a négy tanúbizonyság. Én vagyok az első, Jakab a második, 
Péter a harmadik és Pál a negyedik. Ez megalapozza azt a tényt, hogy a hívőknek van 
hatalmuk a Földön, mert ÉN ÁTADTAM NEKTEK AZ ÖRDÖG FELETTI 
HATALMAMAT ITT A FÖLDÖN. Ha ti nem tesztek valamit, semmi nem fog történni. 
És ez az oka annak, hogy sokszor nem történik semmi.  

Most már megértheted, miért történtek úgy a dolgok, ahogy történtek. Mi engedtük meg, 
hogy megtörténjenek! Mivel nem ismertük a hatalmunkat – nem tudtuk, mit tehetnénk -, 
semmit sem tettünk és valójában lehetővé tettük az ördögnek, hogy továbbra is megtegye, 
amit csak akar. 

Meg kell értenünk ezt. Ébredjünk fel! Talán változtatnunk kell azon, ahogy imádkozunk, 
és az ördög körmére kell néznünk. Én megtettem. Nem fog fájni, ha változtatsz; jót fog tenni 
neked is. Megvan a hatalmunk, hogy megtegyük. Az Atya jobbján ülünk, magasan a 
fejedelemségek és hatalmasságok felett! 

Az Efézus 1:22-23 tovább folytatja: „És mindeneket vetett az Ő lábai alá, és Őt tette 
mindeneknek felette az anyaszentegyháznak fejévé, [A láb a test része. A láb nem a fej 
része.] Mely az Ő teste, teljessége Őnéki, Aki mindeneket betölt mindenekkel.” Krisztus 
Testében a legkisebb tag is – az, aki a láb, a talp, a kislábujjköröm vagy a kislábujj része – 
magasan felette van azoknak a hatalmas erőknek, amelyekkel foglalkoznunk kell. 

A Lukács 10:19-ben Jézus azt mondta a hetven tanítványnak, akiket kiküldött: „Ímé adok 
néktek hatalmat, hogy a kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenség minden erején; 
és semmi nem árthat néktek.” Mennyi hatalma van a Gyülekezetnek az ördög felett? 
Valamivel is kevesebb ennél? Nem, köszönet Istennek, nem. 

Mégis, ha az átlag keresztényt hallgatod, vagy figyeled hogyan prédikál néhány 
prédikátor, az lesz a benyomásod, hogy az ördög mindenkinél nagyobb és mindent ő irányít. 
Úgy van, ő e világ istene, tehát ő irányítja a világrendszert. Mi ugyan ebben a világban 
vagyunk, de nem e világból valók vagyunk – ahogy a Biblia mondja -, tehát minket nem 
irányít. Túl sokáig taposott rajtunk az ördög. 

Ezek a dolgok nem viccelődés tárgyai. Ostobák vagyunk, ha könnyedén viccelődünk 
velük. Egy prédikátor azt mondta egy konferencián: Hagin testvér, futásra kényszerítettem az 
ördögöt. A gond csak az, hogy én futok, és ő kerget! 

Az ehhez hasonló kijelentések tudatlanságot tükröznek. Először is, nem kell elfutnod az 
ördög elől. A Biblia azt mondja, hogy ő fog elfutni előled. Neked kell futásra 
kényszerítened. Sajnos leggyakrabban mégis ez jellemzi a prédikátorokat és a 
gyülekezeteket. Mindenhol ezt látjuk. 

 
 



Királyokként uralkodni 
 

Róma 5:17 
Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által: sokkal inkább az 

életben uralkodnak az egy Jézus Krisztus által azok, kik a kegyelemnek és az igazság 
ajándékának bővölködésében részesültek.  

 
Királyokként fogunk uralkodni az életben az Egy, Jézus Krisztus, a Messiás, a Felkent 

által. 
Isten úgy tervezte, hogy királyokként uralkodjunk az életben: uralkodjunk a 

körülményeink felett, a szegénység, betegség és minden más felett, ami akadályozna minket. 
Uralkodunk, mert hatalmunk van. Jézus Krisztus által uralkodunk. A következő életben? 
Nem, ebben az életben. 

Ha éneklünk vagy mondunk valamit, győződjünk meg arról, összhangban van-e 
Isten Igéjével. Vannak, akik ezt éneklik: „Itt bolyongok, mint egy koldus, forróságon és 
hidegen át” vagy „Drága Jézus, ne felejts el engem” – a hitetlenség minden fajtáját. 

Nem úgy bolyongunk, mint a koldusok, mert nem vagyunk koldusok. Mi Isten 
gyermekei vagyunk, örökösei Istennek, örököstársai Jézus Krisztusnak. (Róma 8:17) Mi 
Krisztus Teste vagyunk. Mi Krisztussal együtt a Felség jobbján ülünk a magasságban, 
magasan felül minden fejedelemségen és hatalmasságon, erőn és uraságon, dicsőség 
Istennek! 

Ez nem úgy hangzik, mintha koldusok lennénk, vagy „Drága Jézus, ne felejts el engem” 
vagy „Bárcsak valahogy sikerülne nekem” vagy „Valahol az árnyékban álldogálva rátalálsz 
Jézusra” vagy „Uram, építs nekem egy kunyhót a dicsőség földjének szegletén.” 

Szívesebben hallgatnám egy szamár bőgését, mit az ilyen dalokat, de olyan régóta 
énekeljük, hogy a végén elhisszük, hogy igaz. Az emberek megkönnyezik: „Bolyongva, mint 
egy koldus”, és azt hiszik, áldást fognak kapni! 

Mi keresztények túl gyakran vagyunk olyanok, mint a madárfiókák, becsukjuk a 
szemünket és tágra nyitjuk a szánkat. Jöhet bárki és megetethet minket bármivel, s mi 
elfogadjuk azt. Nos, én nem fogom nyitva tartani a szám, a szemem pedig becsukva; én 
inkább a szemem tartom nyitva és a szám becsukva! 

 
 
 

Alázat kontra szegénység 
 

Sok keresztény például egyenlőségjelet tesz az alázatosság és a szegénység között. 
Egyszer egy prédikátor elmondta nekem, hogy egy társa milyen alázatos volt, mert egy 
nagyon öreg autót vezetett. Így válaszoltam: Ez nem alázatosság – ez tudatlanság. A 
prédikátor úgy gondolta, hogy egy öreg autót vezetni alázatosságot jelent. 

Egy másik megjegyezte: „Tudod, Jézus és a tanítványok soha nem vezettek Cadillac-et!” 
akkoriban nem volt Cadillac. Viszont Jézus szamárháton utazott. Abban az időben ez volt a 
Cadillac – a létező legjobb közlekedési eszköz. 

A hívők megengedték az ördögnek, hogy meglopja őket mindazon áldásból, amit 
élvezhetnének. Istennek nem az a szándéka, hogy nyomorogjunk. Ő azt mondta, hogy 
királyokként kell uralkodnunk az életben. Ki gondolná azt, hogy egy király nyomorog? A 
szegénység elmélete nem illik a királyokhoz. 

 



Hatalom gyakorlása a családodban 
 

Isten nem úgy tervezte, hogy az ördög uralja a családunkat. Annak idején, mikor a 
gyermekeink kicsik voltak és az ördög betegséget próbált rájuk tenni, nagyon mérges lettem 
az ördögre és megmondtam neki, vegye le a kezét a gyermekeimről. Megmondtam neki: Az 
én területemen én uralkodom. Te nem uralkodsz ebben a családban; itt én uralkodom Jézus 
Krisztuson keresztül. Futásra kényszerítettem őt, és megfutamodott. Te is futásra 
kényszerítheted őt. 

Évekkel ezelőtt Északon prédikáltam, és az éjszaka közepén felébredtem. Valahogy 
tudtam belül a szellememben, hogy valaki veszélyben van, és elkezdtem nyelveken 
imádkozni. 

Megkérdeztem az Urat, mi a baj, s Ő megmutatta, hogy a bátyámmal van probléma. 
Tudtam, hogy az élete veszélyben forog. Csöndesen imádkoztam tovább nyelveken körülbelül 
másfél órát. Az imám nem zavarta a feleségemet, aki mellettem aludt az ágyban. Amikor 
éreztem a győzelmet, nagyon halkan énekelni kezdtem nyelveken. Majd újra elaludtam. 

Két nappal később a húgom felhívott Texasból. Sírt, csaknem hisztérikus volt. Dubot 
baleset érte és eltört a háta – zokogta. – Borzalmas állapotban van, Kansasban. Az orvosok 
nem tudják, életben marad-e. 

Várj egy percet – mondtam -, nyugodj meg. Nem olyan rossz az állapota, mint ahogy 
gondolják. Ha olyan is volt, Isten már megérintette őt, mert két éjszakával ezelőtt imádkoztam 
ezért, és már megkaptam a választ. 

- Megkaptad? 
- Igen, meg. Egy cseppet se aggódj emiatt. Ő rendben van. 
Két nappal később újra felhívott. Ellenőrizte Dub állapotát és megtudta, hogy kijött a 

kórházból, hátmerevítővel. Nem halt meg ahogy az orvosok jósolták, és meg sem bénult. 
Eljött Garlandba (Texas), az otthonunkba. Nagyon csüggedt és levert volt, mert a felesége 

elhagyta és magával vitte a gyerekeket, amíg ő távol volt. Azon a vasárnap reggelen a helyi 
gyülekezetben prédikáltam és megpróbáltam rávenni, jöjjön velünk, de nem akart. Csecsemő 
keresztény volt, épphogy újjászületett. 

A prédikációm kellős közepén hirtelen volt egy látomásom. Szemeim tágra nyíltak és 
magam előtt láttam a testvéremet a városi parkban. Hallottam, amint ezt mondja magának: 
„Nos, tudom, mit teszek. Megölöm őt, azután végzek magammal is.” 

Teljes nyugalommal megálltam és azt mondtam: Várjatok egy percet. Van egy kis dolgom 
amit rendeznem kell, és azután folytatom a prédikációm. 

Az ördöghöz szóltam, amely gyötörte őt: Ördög, abbahagyod most azonnal! Felszólítalak 
téged Jézus Krisztus nevében, hogy hagyd el azt az embert! (A gyülekezet nem tudta kiről 
beszélek, de az ördög igen.) Mindössze ennyit mondtam. Azután folytattam a prédikációm. 

Mikor hazaértünk, bátyám otthon volt, szemmel láthatóan jó hangulatban. Elmondta, hogy 
kisétált a parkba és elhatározta, saját kezébe veszi a dolgokat. Azt mondtam neki: Nos, én 
tudtam erről. És elmeséltem neki, amit láttam. 

Azt mondta: Hirtelen elfogott egy furcsa érzés, olyan volt mintha valami felemelkedett 
volna rólam. Mintha egy felhő emelkedett volna fel rólam és fütyörészve, énekelve jöttem 
vissza a házba. 

Dub nem tudta, hogyan érheti el az Urat, mivel csecsemő keresztény volt. Néha nekünk, 
idősebbeknek az Úrban, segítenünk kell a csecsemő keresztényeket, és köszönet Istennek, 
hogy megtehetjük. Azonban eljön az idő az életükben, amikor már tudniuk kell, hogyan 
tegyenek meg dolgokat önmagukért. Akkor már nem leszünk képesek helyettük cselekedni. 

 
 



Tanulj meg felemeltetni 
 

Nekünk keresztényeknek tudnunk kell, hogy Krisztussal együtt ülünk a mennyben. Meg 
kell tanulnunk felemeltetni arra a helyre, ahol Isten akarja hogy legyünk! 

A Gyülekezet túl sokszor megbukik a hatalom gyakorlásában. Inkább meghajtja magát a 
legyőzöttségben és a félelem keríti hatalmába. 

Az Efézus 1:22 azt mondja: „És mindeneket vetett az Ő [Jézus] lábai alá, és Őt tette 
mindeneknek felette az anyaszentegyháznak fejévé.” Jézus Fej a betegség, gyengeség és 
minden más felett ami gonosz, ahogy ezt be is bizonyította, amikor a földön járt. 

Felcserélve a szavakat még világosabbá válik a mélyebb jelentés: ...a Gyülekezet Fejévé 
minden dolog felett… Jézus Fej minden dolog felett a Gyülekezet érdekében. 

El kell mélyednünk ezeken a szent igazságokon, hogy a szellemünk teljes megértést 
kapjon. Ha megtesszük, gazdag jutalmat fogunk kapni. Ha így állunk hozzá, az igazság 
Szelleme – a Szent Szellem – fel tud emelni minket arra a helyre, ahol megláthatjuk Isten 
kinyilatkoztatásának igazi jelentését. Az Efézusi levélben Pál azért imádkozott, hogy az 
efézusi gyülekezet is megkapja a bölcsesség és a kijelentés szellemét. 

Isten Fejjé tette Krisztust minden dolog felett a Gyülekezet érdekében. Értünk van, hogy 
Ő a Fej, hogy mi Rajta keresztül gyakorolhassuk ezt a hatalmat minden dolog felett. 

Mikor megértjük, mi tartozik hozzánk, élvezni fogjuk a győzelmet, amit Krisztus szerzett 
számunkra. Az ördög harcolni fog, meg akarja akadályozni, hogy eljussunk oda, de a 
Krisztusba vetett kitartó hiten keresztül miénk lehet a győzelem. 



6.fejezet 
Feltámadva Krisztussal 

 
A Kolossei levélben Pál a kolossei gyülekezetnek ír. Bár más szavakkal, de ugyanazt 

mondja el Isten megváltási tervéről, mint az efézusiaknak. Nem valami új vagy más üzenetet 
prédikál a kolossei hívőknek. 

Kolosse 1:15-20 
Aki képe a láthatatlan Istennek, minden teremtménynek előtte született. Mert Őbenne 

teremtetett minden, ami a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi 
székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, mindenek Őáltala és 
Őreá nézve teremtettek. És Ő előbb volt mindennél, és minden Őbenne áll fenn. És Ő a feje 
a testnek, az egyháznak: Aki a kezdet, elsőszülött a halottak közül, hogy mindenekben Ő 
legyen az első. Mert tetszett az Atyának, hogy Őbenne lakozzék az egész teljesség. És hogy 
Őáltala békéltessen meg mindent magával, békességet szerezvén az Ő keresztjének vére 
által, Őáltala mindent, ami csak van, akár a földön, akár a mennyekben. 

 
A második fejezetben látjuk, hogy Isten – az Atya – megelevenítette Krisztust. 
 

Kolosse 2:12-15 
Eltemettetvén Ővele együtt a keresztségben, Akiben egyetemben fel is támasztattatok az 

Isten erejébe vetett hit által, Aki feltámasztá Őt a halálból. És titeket, kik holtak valátok a 
bűnökben és a ti testeteknek körülmetéletlenségében, megelevenített együtt Ővele, 
megbocsátván minden bűnötöket. Azáltal, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló 
kézírást, amely ellenünkre volt nékünk, és azt eltette az útból, odaszegezvén azt a 
keresztfára. Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, őket bátran 
mutogatta, diadalt vévén rajtok abban. 

 
A tizenkettes vers elmondja, feltámadtunk Krisztussal az Isten erejébe vetett hit által. 

Vedd észre, az Atya végezte el ezt a munkát. A tizenhármas versből megtudjuk, hogy Isten 
nemcsak feltámasztott minket ugyanakkor, mint amikor feltámasztotta Krisztust, hanem 
megbocsátotta a bűneinket is! 

Mikor Jézus, az Igaz, megadta magát a halálnak, az ellenünk szóló törvény adóslevele ki 
lett fizetve. Az Atya ekkor eltörölte a megszegett törvényeket és parancsolatokat, amelyek 
Közte és közöttünk álltak. Odaszegezte ezt az érvénytelenített adóslevelet Fia keresztjéhez. 

Isten volt Az, Aki megalkotta a megváltás tervét. Isten volt Az, Aki feltámasztotta Jézust a 
halálból. Isten volt Az, Aki olyan nevet adott Neki, amely minden név felett való. És Isten 
volt Az, Aki lefegyverezte azokat a démonikus fejedelemségeket és hatalmasságokat, akik 
ellenezték Krisztus feltámadását. 

A halál a bűnért járó büntetés. Ezért, amikor Krisztus a világ bűnösségét hordozta a 
kereszten, a magasságban lévő sátáni erők igyekeztek jogaikat gyakorolni és arra törekedtek, 
hogy hatalmukban tartsák Őt. 

A hatalom kulcsai 
 
A Biblia azt mondja, hogy sátáné volt a halál ereje, de Jézus legyőzte őt. Jézus ezt mondja 

a Jelenések 1:18-ban: „És az Élő; pedig halott valék, és ímé élek örökkön örökké Ámen, és 
nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai.” Jézus Krisztus elvette a kulcsokat az 
ördögtől, dicsőség Istennek! A kulcsok a Felhatalmazotthoz tartoznak. Ezek a hatalom 
kulcsai. 

Emlékeznünk kell, a fizikai halál nem Istentől van; hanem az ellenségtől. A halál még 
mindig ellenség. A Biblia azt mondja, ez az utolsó ellenség, amely Jézus lába alá lesz vetve. 
Köszönet Istennek, hogy az a nap közeledik, azonban még nincs új tested. Találkozol majd 
olyan emberekkel akik azt hiszik, örökké fognak élni itt a földön a hústestben, de figyeld meg, 



egyikük sem él örökké. Egy testvér vitatkozott velem erről a hiedelemről, mire így feleltem: 
Ha Pálnak nem sikerült, akkor jobban teszed, ha elfelejted. 

Ennek a testnek meg kell változnia. Nem élhetsz örökké ebben a jelenlegi testben. A 
Biblia elmondja, mikor fog elváltozni a tested: amikor Jézus eljön. Egy pillanat alatt, egy 
szempillantásban a mi testünk, akik élünk akkor, el fog változni és halhatatlanná válik. Addig 
csak korlátozott hatalmunk van a halál felett. 

Krisztus, miután megfosztotta a démonikus erőket attól a hatalomtól, amelyet birtokoltak, 
őket bátran mutogatta, diadalt vévén rajtok abban. (Kol. 2:15) Pál itt arra a tényre utal, hogy 
Krisztus felemeltetett ellenségei fölé, az Atya jobbjára. Erről ír Pál az Efézusi levélben, ahogy 
azt korábban láttuk. Pál ismét kiemeli az atya munkáját a sátáni erők megdöntésében és 
magának sátánnak a legyőzését. 

Az Efézusi levélben azt is látjuk, hogy a Fiú ezen erők fölé lett ültetve, és Isten trónjának 
hatalma az Övé. Azonban pontosan ez az, ahol a gyülekezeti világ – mint egész – kudarcot 
vallott. Azt megértették, hogy Jézus Krisztus a Gyülekezet Feje, azt viszonyt már nem, hogy a 
Fej teljesen a Testtől függ abban, hogy megvalósítsa a terveit; hogy mi Krisztussal együtt 
ülünk a mennyekben; és hatalmát a levegőbeli erők felett a Testen keresztül kell gyakorolnia. 

Most érthetjük meg, úgy mint még soha, mire gondolt Jézus, amikor azt mondta: „Amit 
megköttök a földön, a mennyben is kötve lészen; és amit megoldotok a földön, a mennyben 
is oldva lészen.” (Máté 18:18) Ez jelenti az Ő hatalmának gyakorlását itt a földön. 

Néhányan egyszer-egyszer kaptunk egy kis bepillantást a hatalomba; néhányan rá-
rábukkantunk és gyakoroltuk azt, anélkül hogy felfogtuk volna, mit is teszünk. Az indított 
ennek tanulmányozására, hogy feltettem magamnak a kérdést: Van olyan hatalmunk, amiről 
nem tudunk? 

Mikor elkezdtem vizsgálni ezt a témát, felfedeztem, bizony van hatalmunk, köszönet 
Istennek. Azt is felfedeztem, hogy a Mennyország támogatni fog bennünket abban, amit 
elutasítunk és abban, amit megengedünk. Nagyon sok dolgot megengedtünk, a hatalmunkat 
viszont egyszerűen nem gyakoroltuk. Ez az oka, hogy sokszor úgy vannak a dolgok, ahogy 
vannak: nem tettünk semmit velük kapcsolatban. Mi Istenre, Ő pedig ránk vár, és semmit sem 
fog tenni, amíg mi nem cselekszünk. 

Volt, hogy a szeretteimért imádkoztam, akik már közel voltak a halálhoz, és az Úr azt 
mondta nekem: Megteszem, amit csak mondasz nekem, hogy megtegyem. Egy esetben 
kértem az Urat, adjon az illetőnek még két-három évet. Azt válaszolta: ad, kizárólag azért, 
mert megkértem rá. Azt mondta: Egyetlen földi apa sem vágyik többet tenni a 
gyermekeiért mint én, csak hagynák a gyermekeim! 

Néhány ember úgy gondolja, hogy Isten egy kényúr, Aki a trónján ül, egy óriási 
légycsapót tartva a kezében. Azt hiszik, hogy abban a percben, amint valami rosszat tesznek, 
Ő kész apró darabokra zúzni őket. De ez nem valós kép az Atyáról. 

Az Úr akadályoztatva van terveiben, mert a Teste nem ismerte fel annak jelentőségét, 
hogy Krisztus felmagasztaltatott és azt, hogy mi Vele együtt ülünk az Atya jobbján. A mi 
szerepünk: együtt kell működnünk hitben az Úrral. 

Jézus azt mondta, mikor újjászületünk a Szent Szellem eljön, hogy bennünk lakjon és 
elvezet majd minden igazságra. Egy prédikátor egyszer felvett egy Bibliát, majd ledobta a 
padlóra, kijelentve, neki nincs rá szüksége, mert benne van a Szent Szellem. De igenis 
szüksége volt a Bibliára; hisz Biblia nélkül nem tudod igazságban követni a Szent Szellemet. 

Mikor kikerülsz Isten írott Igéjéből, akkor túl messzire kerültél. Maradj az Igében. 
Isten Igéje Isten Szellemétől van; régi idők szent emberei írták. Isten Igéje 

mindenekfeletti fontossággal bír. De soha nem fogod megérteni a fejeddel; a szíveddel 
kell megértened. 

Ne helyezd a Szellemet az Ige fölé. Tedd az Igét az első helyre, a Szellemet pedig a 
másodikra, és biztonságban leszel. 

Legyél elsősorban Isten Igéjének az embere, s csak másodsorban egy Isten 
Szellemével beteljesedett ember. Ez egy kiváló összetétel. 



7.fejezet 
Isten fegyverzete 

 
A hívőnek folyamatosan viselniük kell a szellemi fegyverzetet. Az Efézus 6:10-11 

mondja: „Végezetre, atyámfiai, legyetek erősek az Úrban, és az Ő hatalmas erejében. 
Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden 
ravaszságával szemben.” 

Az a keresztény, aki felölti ezt a fegyverzetet és részt vesz a szellemi hadviselésben, meg 
van jelölve. Szellemi hadviselés alatt egyszerűen azt értem, hogy a mindennapi életünk során 
Jézus cselekedeteit tesszük és gyakoroljuk hatalmunkat az ördög felett. Nem arról beszélek, 
hogy céltudatosan próbáljunk fej-fej mellett haladni sátánnal valamiféle imaharcban. Az 
ördög minden tőle telhetőt meg fog tenni, hogy távol tartson téged attól, hogy eljuss annak 
ismeretére, hogy hatalmad van felette. Jobban fog harcolni ellened ezen a területen, mint 
bárhol máshol. Majd, miután megismered ezt a hatalmat, szembe fog szállni veled és 
megpróbálja ellopni tőled. Lesznek próbák, és néha az emberek megbuknak ezeken a 
próbákon. Az ördög azt akarja, hogy megadólag felemeld a kezed és azt mondd, a hívők 
hatalma számodra nem működik. 

Egyszer egy összejövetelen, ahol erről prédikáltam odajött hozzám valaki és azt mondta, 
hogy a hívők hatalma neki nem működik. Azt válaszoltam, ha nem működne, akkor Isten 
hazug lenne. (Tulajdonképpen ez a férfi hazugnak nevezte Istent.) 

Inkább meghalnék, semhogy azt mondjam, Isten Igéje nem működik. Ha nem működik, az 
azért van, mert én nem működtetem. Mi kudarcot vallhatunk, de Isten Igéje soha nem vall 
kudarcot. Hiszem, hogy az Ő Igéje igaz. 

Az ellenség ellenezni fogja, hogy beavatkozz a munkájába, mivel ő gyakorolja a hatalmat 
a levegő erői felett és továbbra is ezt akarja tenni. Amikor szellemi hatalmad gyakorlása által 
megbolygatod sátán királyságát, támadni fog téged és megkísérel rávenni, hogy hátrálj meg a 
hatalom használatában. 

Ha egy területen sikeresen ellenállsz a sátán támadásának, akkor egy másik területen fog 
ellened jönni. Jobban teszed, ha felkészülsz ezekre a támadásokra, mert jönni fognak. Más 
szóval, kiváltságos szellemi helyzeted az ördög ellenségévé tesz téged. 

Látod, az ördög tudja, hogy nem tud fogságban tartani egy olyan hívőt, aki ismeri a 
hatalmát Jézus Krisztusban. Az ilyen hívő tudatában van annak, hogy ő Jézus Krisztussal 
együtt ül a mennyekben, és az ördög egy legyőzött ellenség a lábai alatt. (Efézus 1:15-2:6) 
Továbbá, ez a hívő meg van győződve arról, hogy az ellenség egyetlen munkája sem képes 
megakadályozni őt abban, hogy megvalósítsa Isten akaratát a földön. 

 
Hogyan maradjunk legyőzetlenek 

 
Ha a hívők élnek a rendelkezésükre álló szellemi fegyverzettel, az ellenség nem tudja 

legyőzni őket. Nem hiszem, hogy bármi, ami az ördögtől van, képes arra, hogy legyőzzön 
minket, akik Krisztus Testének tagjai vagyunk. 

A hívőnek állandóan viselnie kell ezt a fegyverzetet. A Szent Szellem Pálon keresztül 
imádkozta, hogy az emberek szemei megnyíljanak, hogy megismerjék ezt a teljes 
gondolkodást, amely az ő védelmükre készült. A szellemi hadviselés fegyverzetével az 
Efézusi levél hatodik fejezetében ismerkedhetünk meg. 

 
Efézus 6:10-17 

Végezetre, atyámfiai, legyetek erősek az Úrban, és az Ő hatalmas erejében [nem a te 
erődben]. Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek 



minden ravaszságával szemben. Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, 
hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségeinek világbírói ellen, 
a gonoszság szellemei [vagy gonosz szellemek] ellen, melyek a magasságban vannak. 
Annakokáért vegyétek föl az Istenek minden fegyverét, hogy ellenállhassatok ama gonosz 
napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok. [Ha felveszed Isten minden fegyverét, 
meg fogsz állni.] Álljatok hát elő, körülövezvén derekatokat igazlelkűséggel, és felöltözvén 
az igazságnak mellvasába. És felsaruzván lábaitokat a békesség evangéliumának 
készségével. Mindezekhez fölvevén a hitnek pajzsát, amellyel ama gonosznak minden tüzes 
nyilát megolthatjátok. [egyetlen tüzes nyíl sem juthatna el  a testedhez, lelkedhez vagy 
elmédhez, mert nálad van a hit pajzsa.] Az üdvösség sisakját is fölvegyétek, és a Szellemnek 
kardját, amely az Isten beszéde. 

 
E fegyverzet különböző részei olyan szellemi igazságokat jelképeznek, amelyek a 

hívőkhöz tartoznak. Ezt a fegyverzetet viselve a hívő védelmet kap és semmi nem 
akadályozhatja hatalmának gyakorlásában. Mindössze azzal kell törődnie, hogy ragyogóan és 
jó szorosan tartsa ezt a fegyverzetet maga körül. Vizsgáljuk meg közelebbről ezt  
fegyverzetet: 

 
1. Az igazság öve:

2. 

 Isten Igéjének tiszta megértését jelképezi. Mint egy katona öve, ez 
tartja helyén a fegyverzet többi részét. 
A megigazulás mellvasa:
a. Jézus a mi Igazságunk, és mi Őt öltjük fel először. 

  

b. Isten Igéje iránti engedelmességünket is mutatja. 
3. Lábaink fel vannak saruzva a békesség evangéliumának készségével:

4. 

 ez egy 
hűséges szolgálat, amely Isten Igéjét hirdeti. 
A hit pajzsa:

5. 

 A pajzs beborítja, védelmezi az egész testet. Ez Krisztus vére alatti 
teljes bizonyságunkat jelzi, ahova az ellenség semmiféle ereje nem hatolhat be. 
Az üdvösség sisakja:

6. 

 Az üdvösség reménysége az egyetlen sisak, amely képes 
ezekben a napokban megvédelmezni a fejet attól, hogy elforduljon az igazságtól. 
A Szellem kardja:

 

 Isten beszéde. Isten Igéjét kell támadólag használni. A fegyverzet 
többi része többnyire védekező, de a kard – Isten Igéje – egy hatékony fegyver. Isten 
fegyverzetébe öltözve kész vagy arra, hogy ellenállj az ellenség minden támadásának. 

 
 

 
 



8. fejezet 
Hatalom a démoni szellemek – nem az emberi akarat felett 

 
Habár hatalmunk van a démoni szellemek felett, nincs hatalmunk embertársaink, 

vagy azok akarata felett. Nagyon sokszor eltévesztjük, mert azt gondoljuk, van. 
Hatalmunk van a démonok felett és irányíthatjuk őket, amennyiben a saját életünkről vagy 

a családunk életéről van szó, azonban más emberek esetében nem mindig irányíthatjuk őket, 
mert ilyenkor közrejátszik az ő akaratuk is. 

Sok évvel ezelőtt tartottam egy összejövetelt itt Oklahomában, és ahogy a gyógyító sorban 
a betegek felé szolgáltam, volt egy belső megérzésem – tudtam belső bizonyosság által, hogy 
a sorban valakiben démon van. Ez nem azt jelenti, hogy egy démon birtokolta – az teljesen 
más dolog. A birtoklás teljes uralmat jelent szellem, lélek és test felett. Lehet egy démon a 
testedben anélkül, hogy egy démon birtokolna. 

Körbe néztem. Akkor észrevettem egy férfit, aki négy embernyi távolságra állt tőlem. 
Tudtam, hogy benne van a démon. Egy szót se szóltam. 

Meg kell értened: bár az ördög tud néhány dolgot, de nem mindentudó, mint Isten. 
Mielőtt a férfi elém lépett volna, azt gondoltam magamban: Ki fogom űzni belőle. Nem 

mondtam ki hangosan, csak gondoltam. Ahogy elém lépett, mielőtt bármit mondhattam volna, 
megszólalt. A démon beszélt rajta keresztül, magas orrhangon nyafogva: Nem űzhetsz ki 
engem! Nem űzhetsz ki engem! Nem űzhetsz ki engem!  

Azt feleltem: De megtehetem, Jézus nevében! 
Azt mondta: Nem, nem tudsz. Ez az ember akarja, hogy maradjak. És ha azt akarja, hogy 

maradjak, akkor maradhatok. 
Azt mondtam: Igazad van – és otthagytam. 
 

Vallásos szellemek 
 
Pár nappal később láttam ezt az embert az utcán, megállítottam és beszélgetni kezdtünk. 

Nem volt őrült, minden elmebeli képességének birtokában volt. Amint beszéltem hozzá, 
rájöttem, milyen szellem van benne. Egy vallásos szellem volt. Fontos, hogy az emberek 
tudják, léteznek ilyen szellemek. Arra késztetik az embereket, hogy nagyon vallásosan 
viselkedjenek. Valójában ebben az emberben három gonosz szellem volt. A másik kettő 
megtévesztő és hazug szelem volt. 

A Biblia és a keleti vallások valamiféle keverékében hitt. De jobbára a keleti vallások felé 
hajlott. Beszéltem vele erről. Azt mondtam: Ezek a hiedelmek nem igeiek. Nem az 
Újszövetségen alapulnak.  

Így felelt: Biblia ide vagy oda, nekem így tetszik, és meg is maradok ennél. 
Azt mondtam: Ha meg akar szabadulni valamikor ezektől a szellemektől, látogasson meg. 

De ameddig ezt így akarja, így lesz. 
Azt válaszolta: Nos, én így akarom. 
 

A szabad akarat érvényesül 
 
Tovább kell menned és hagyni az embereket, amikor ők így akarják. Ha az emberek 

bűnben akarnak élni, megtehetik. Ha szabadok akarnak lenni, szabadok lehetnek. De amíg 
nem akarnak szabadok lenni, sem Jézus, sem bárki más nem tudja megszabadítani őket. 

Nem járhatsz körös-körül mindenféle hatalmat gyakorolni az ördög felett mások életében. 
A saját életed és a saját családod felett van hatalmad. De nem űzheted ki az ördögöt 
mindenkiből, aki szembe jön veled az utcán, még akkor sem, ha csakugyan bennük van az 



ördög, mert nekik hatalmuk van a saját életük felett. Amikor az emberek igénylik a segítséget, 
az egy másik eset. 

Különös, hogy olykor még a Szellemmel teljes emberek sem akarják a segítséget.  
1954-ben prédikáltam először Oregon államban. Vasárnap este kezdtem egy evangelizációs 
jellegű prédikációval. Hétfő este a hitről prédikáltam, majd bejelentettem, hogy kedd este 
gyógyító alkalom lesz. 

Azokban a napokban ugyanabba a sorba állítottam be az embereket, akár üdvösségért 
jöttek, akár Szent Szellem betöltekezésért, akár gyógyulásért. Egyenként szolgáltam feléjük. 

Egy asszonyhoz értem. Egy férfi volt vele és ő beszélt helyette. A nő egy szót sem szólt. 
Ránézésre meg tudtam mondani, hogy mentálisan nincs rendben. A férfi azt mondta, a 
felesége nagyon ideges és egy ideig elmegyógyintézetben is volt. 

Itt hadd hívjam fel a figyelmedet valamire. Nem csupán egyedül gyakorolsz szellemi 
hatalmat valakiért, hanem ott kell legyen Isten Szellemének megnyilatkozása is. Ez az oka, 
hogy sokan elhibázzák. Megpróbálnak foglalkozni a szellemekkel a tudás szava, a szellemek 
megkülönböztetése, illetve a Szent Szellem bármilyen késztetése nélkül. 

Mikor Jézus egyszer beszélt hozzám az ördöggel, a démonokkal és a démoni birtoklással 
kapcsolatban, annak a lánynak a példáját hozta, akit a jövendőmondás szelleme uralt. Az 
Ap.Csel. 16:18 szerint sok napig követte Pált és Silást Filippi környékén, ezt mondogatva: 
„…Ezek az emberek a magasságos Istennek szolgái…” (17. vers). 

Jézus megkérdezte tőlem: Tudod, hogy Pál miért nem foglalkozott azzal a szellemmel az 
első nap? 

Azt mondtam: Nem igazán tudom. Már tűnődtem ezen. Miért nem gyakorolt Pál, egy 
apostol, Isten embere, a hatalom embere egyszerűen hatalmat a felett a gonosz szellem felett 
az első nap? 

Jézus azt mondta: Várnia kellett a Szellem megnyilatkozására; várnia kellett, míg Isten 
Szelleme megadta neki a szellemek megkülönböztetését. 

Látod, bármikor elkergetheted az ördögöt magadtól vagy a házadtól. Ha valaki a te 
lakásodban van, akkor felette is hatalmad van. De mikor eltávolodsz onnan, ahol a te uralmad 
van, a gonosz szellemeknek joguk van ott lenni, mert sátán e világ istene! 

Ez az oka, hogy Pálnak több napot kellett várnia, hogy megszabadítsa a lányt, akit a 
démon birtokolt. Nem parancsolta meg a szellemnek, hogy hagyja el a lányt az első nap, 
amikor követni kezdte őt. Várt, majd amikor elérkezett a megfelelő idő, beszélt a szellemhez, 
és az kijött belőle. 

Amikor rátettem a kezem ere az asszonyra a gyógyító sorban, nem láttam semmilyen 
szellemet, de ott volt a tudás szava. Akkoriban nem működött a szellemek megkülönböztetése 
a szolgálatomban, de a tudás szava igen. Mikor rátettem a kezem, lepergett előttem az élete, 
mintha a televízió képernyőjén néztem volna, és tudtam a teljes történetet. 

Azt mondtam a férjének: Nem fogok szolgálni felé. Vidd be őt a pásztor 
dolgozószobájába. Ha vége az alkalomnak, odamegyek a pásztorral együtt és mindkettőtökkel 
beszélni fogok. Bementek. 

A pásztorral a dolgozószobába mentünk. Megtudtam, hogy az asszony férje diakónus volt 
ebben a gyülekezetben. Azt mondtam neki: Azt akartam, hogy a pásztor itt legyen tanúnak. El 
fogja mondani, hogy egy szót sem szólt nekem a feleségedről. Senkit sem ismerek ebben az 
államban, csak a pásztort. Soha azelőtt nem láttalak se téged, sem a feleségedet. 

- Elmondom, miért nem szolgáltam a feleséged felé nyilvánosan. Amikor rátettem a 
kezem, belül tudtam – az egészet egy pillanat alatt láttam -, hogy a feleséged hallott egyszer 
egy evangelistát, aki azt mondta, az Úr hallható hangon szólt hozzá. Elkezdte keresni, hogy 
Isten hozzá is hallható hangon szóljon. 

Amit nem értett meg, hogy az evangelista nem azt mondta, hogy kereste, hogy Isten ilyen 
módon beszéljen vele – nem kérte erre Istent, csak várt Istenre. (Mikor hallható hangot 
kezdesz keresgélni, az ördög gondoskodni fog róla, hogy találj. Helytelen ezt tenni.) 



- Démonok kezdtek hozzá beszélni - folytattam. – Elkezdte hallani ezeket a hangokat, 
és ezek az őrületbe kergették. Említetted, hogy egyszer intézetben is volt. Valójában 
kétszer volt ott, ugye? 

- Ezt ki mondta el? – kérdezte a férj. 
- Az Úr – feleltem. – Azt is megmutatta, hogy egyszer elvitted a feleséged egy 

gyógyító alkalomra, és az evangelista nem tudta megszabadítani őt, ezért mérges 
vagy rá. Majd láttam szellemben, hogy elvitted őt egy próféta összejövetelére, de ő 
sem tudta megszabadítani, ezért rá is haragszol. Én sem tudom őt szabaddá tenni, 
legalább annyira nem, mint az a másik kettő, és ezért rám is mérges lennél. Ez az 
oka, hogy nem szolgáltam felé. 

- Most elmagyarázom, miért nem tudták őt szabaddá tenni és miért nem tudom én sem 
megszabadítani: Nem akar megszabadulni. Amíg hallani akarja ezeket a hangokat, 
hallani is fogja. Nem őrült. Hall mindent, amit mondok. 

Az asszonyhoz fordultam és azt mondtam: Nos, testvérem, amikor eljutsz oda, hogy 
többet nem akarod hallani ezeket a hangokat, gyere el és akkor segíteni fogok neked. 

- Hát – mondta – én hallani akarom ezeket a hangokat. 
Azt feleltem: Tudom. 
Lehet, hogy néhányan azt mondják: Nos, talán nem tudta, miről beszél. Ha nem tudta 

volna, az Úr megmondta volna nekem. Arról én is tudtam volna. 
A Biblia azt mondja Jézus szolgálatával kapcsolatban, hogy Szavával űzte ki a 

szellemeket. Azt is mondja, hogy Isten Szelleme által űzte ki őket. Nem Isten Szelleme nélkül 
szólta az Igét egymagában. Olvasd el a Máté evangélium tizenkettedik fejezetét. A farizeusok 
azzal vádolták Jézust, hogy Belzebub, az ördögök fejedelme által űzi ki a démonokat 
(24. vers). 

Jézus így felelt: „Ha pedig én Istennek Szelleme által űzöm ki az ördögöket, akkor 
kétség nélkül elérkezett hozzátok az Isten országa” (28. vers). 

Tudjuk az Igéből, hogy szellemi hatalmunk van, de a Szent Szellemre kell hagyatkoznunk, 
hogy segítsen nekünk a hatalom gyakorlásában. Nem tudjuk önmagunktól megtenni. 

Amint már említettem, ha az ördög engem támad, hatalmam van felette, mert 
hatalmam van a saját életem felett. Megmondhatom neki, hogy azonnal hagyja el a 
házam. A helyzeteket is irányíthatom, amennyiben az emberek az én jelenlétemben 
vannak. 

Például egyszer egy Fort Worth-i, texasi pásztor barátom elkísért egy nagyszabású 
összejövetelre Kaliforniában, ahol prédikáltam. Sok éve cukorbetegségben szenvedett, és 
minden reggel ellenőriznie kellett a vizeletét, hogy meghatározza, mennyi inzulinra lesz 
szüksége az aznapi injekcióhoz. 

Miközben a pásztorlak kocsifelhajtójáról tolattunk kifelé, gondoltam, tanítok neki egy 
keveset a hitről, így felé fordultam és így szóltam: Nem fogsz cukrot találni, amíg velem 
vagy. 

Látod, felügyelhettem azt a betegséget, amíg velem volt – amíg az én jelenlétemben 
tartózkodott. De nem tudtam irányítani, amikor távol volt tőlem. Meg kell tanítanom, hogy 
gyakorolja önmagáért a szellemi hatalmat. 

Úgy nézett rám, mintha nem hinne nekem, de csaknem két hétig volt velem, és soha nem 
talált cukrot, habár evett tortát és süteményt is. 

Tudom, hogy ma találok cukrot – mondogatta. Miután megvizsgálta magát, azt mondta: 
Ez mindent fölülmúl, amit az életemben valaha is láttam! Később elmesélte, hogy már három 
napja otthon volt, mikor újra talált cukrot. 

Látod, hatalmat gyakoroltam a betegsége felett. Habár hatalmam volt a láthatatlan erő 
felett, nem volt hatalmam a pásztor akarata felett. Befolyásolhattam a láthatatlan erőt, amíg a 
pásztor a jelenlétemben volt, és próbáltam meggyőzni, hogy ő is gyakorolhatja ugyanezt a 
hatalmat, de ő nem vette a lapot. Várta, hogy a cukorbetegség visszatérjen, és vissza is tért. Őt 



évébe telt, míg végül megértette a szellemi hatalmat. (Néhányan mi, prédikátorok, lassúak 
vagyunk!) Ha állandóan együtt lettem volna másokkal, nekik is tudtam volna segíteni, de 
nincs arra időm, hogy folyton velük legyek.  

 
 
 



Megtörni az ördög erejét 
 

Évekkel ezelőtt, amikor az idősebb bátyámat tartotta kötésben az ördög, azt mondtam: 
Sátán, Jézus nevében megtöröm az erődet a bátyám élete felett, és követelem a szabadulását 
és üdvösségét! Körülbelül két héten belül üdvözült. Előtte tizenöt évig próbáltam üdvösségre 
vezetni, de semmi nem történt. Mikor elfoglaltam ezt a hatalmi helyet és hivőként 
gyakoroltam a szellemi hatalmamat, működött. 

Néhányan hallották, amikor ezt mondtam, és kijelentették, hogy kipróbálják, működik-e. 
Tudtam, hogy nem fog működni a számukra, mert én nem próbáltam – én csináltam. 

Néha a hívők elhatározzák, megpróbálnak valamit, mert másnak működött. Ha 
tanulmányozzák Isten Igéjét és felvértezik magukat a hatalomról szóló tanításokkal, valóban 
működni fog számukra. De ha úgy próbálnak Isten Igéje alapján cselekedni, hogy valójában 
az Ige nem épült be a szellemükbe, úgy az ördög hangos győzelmet fog aratni felettük. 

Csak akkor fogod legyőzni az ördögöt, ha alapot vettél Isten Igéjén, és annak 
megfelelően cselekszel. A Biblia ezt mondja sátánnal kapcsolatban: „Akinek álljatok ellen, 
erősek lévén a hitben…” (I. Péter 5:9). A te hitszinted közvetlen kapcsolatban van azzal, 
hogy milyen mértékben lakozik a szívedben Isten Igéje, az az Ige, amely valóság a 
számodra és amelyben naponta jársz. 

 
 

Miért vesztik el az emberek a gyógyulásukat? 
 

Amikor az emberek egy olyan összejövetelen vesznek részt, ahol a hit nagy – ahol 
összevont hit van jelen -, vagy ahol a Szellem ajándékai működésben vannak, viszonylag 
könnyű elfogadniuk a gyógyulást. Ez történik nagy összejöveteleken. A Gyógyító Ébredés 
napjaiban is ez történt 1947 és 1958 között, híres evangelisták alkalmain. 

Azonban amikor az emberek magukra maradnak, az ördög előjön a hazug tünetekkel. Az 
embereknek nincs megalapozva a hite, és így az ördög visszateszi rájuk ugyanazokat a 
tüneteket. Ez az oka, hogy miután az emberek, akik megszabadultak gonosz szellemektől, 
betegségtől – egy csomó mindentől – legközelebb, amikor találkozol velük, pontosan 
ugyanott vannak, ahol voltak. 

Valaki azt is mondhatná: Kezdjük azzal, hogy soha nem is gyógyultak meg. 
Hogyan tudna egy nyomorék járni, aki soha azelőtt nem járt, ha nem gyógyult volna meg? 

Ha ez nem gyógyulás volt, akkor mi? Hogyan láthatna egy vak – láttam ilyet -, aki azelőtt 
soha nem látott? Hogyan hallhatna egy süket, aki soha azelőtt nem hallott? 

Mindannyian jól voltak, amíg haza nem értek, de két-három hét múlva a gyógyulásuk 
eltűnt. Miért veszítették el? Mert nem ismerték a hatalmukat. Nem tudták, hogyan tartsák meg 
azt amijük van, így nem gyakorolták a hatalmat; vagy ha megszólaltak a rossz dolgokat 
mondták ki. 

Láttam paralízis áldozatait tökéletesen meggyógyulni – lábfejük és lábszáruk 
kiegyenesedett – és tíz napon belül elvesztették a gyógyulásukat. 

Emlékszem egy asszonyra, aki három évig teljesen ágyhoz volt kötve izületi gyulladással. 
Olyan mereven feküdt az ágyában, mint egy deszka. Azonnal meggyógyult, felkelt és járt. Az 
orvosa nyomát sem találta az izületi gyulladásnak a testében. De hat héttel később ismét olyan 
merev volt, mint egy deszka. Miért vesztette el a gyógyulását? 

Néhányan azt mondják, hipnotizálják őket. Valóban erről van szó? Nem, az emberek Isten 
jelenlétébe kerülnek, ahol a Szent Szellem ajándékai működésben vannak, és így könnyű 
elfogadni a gyógyulást. Azután, amikor ismét egyedül vannak, akkor teljesen magukra 
maradnak. 

Ezért kell az embereket Isten Igéjére, a hívőként hozzájuk tartozó jogaikra és 
kiváltságaikra megtanítani. Akkor tudnak majd saját magukért hatalmat gyakorolni az ördög, 
a betegségeik és a körülményeik felett. 



Démonok kiűzése 
 

A Biblia különbséget tesz az ördögök kiűzése és a betegek meggyógyítása között. Az 
emberek fizikai állapotában gyakran azért nem látunk változást az imát vagy kézrátételt 
követően, mert egy gonosz szellem is közrejátszik. 

Ez történt egy baptista asszony esetében is, New Orleansban. Mentálisan megháborodott, 
és intézetbe zárták. Egy nap egy baptista szolgáló barátom, aki Szent Szellemmel teljes volt, 
elment, hogy imádkozzon érte. Hét ördögöt űzött ki belőle, és az asszony azonnal jól lett. 

Egy egyetemi professzor, aki ismerte az asszonyt, példaként használta ezt az esetet az 
óráin. Olyan mély benyomást tett rá, hogy meghívta a baptista szolgálót, hogy megvitassák 
ezt az esetet. Ennek eredményeként a professzor felesége beteljesedett Szent Szellemmel. A 
professzor nemcsak kereste a betöltekezést, hanem ezekután tanította, hogy a démonok 
nagyobb hatással vannak az emberekre, mint ahogy azt gondoljuk. 

 
 

Elnyomás vagy birtoklás 
 
Még az 50-es években egy gyülekezeti tag jött hozzám a gyógyító sorba, és észrevettem, 

hogy a férfi testében egy démon van. Ez az ember már megjárta az összes híres evangelista 
gyógyító sorát, de nem gyógyult meg, mert a szellemmel kellett foglalkozni, amely elnyomta 
őt. Ebben az esetben nem gyógyulásra volt szükség. 

Miközben imádkoztam érte, elmagyaráztam az embereknek: E férfi testét elnyomja egy 
démon. A démon nem birtokolja őt. Tekintsük a következő hasonlatot: Tegyük fel, egy olyan 
házban élsz, amely csaknem száz éve épült, és valaki azt mondja neked: Abban a házban 
termeszek vannak. Ez nem azt jelenti, hogy benned vannak a termeszek! 

A tested a ház, amelyben élsz. Ha tudod a módját, távol tarthatod a termeszeket a 
házadtól, a démonokat pedig a testedtől. Nem lesznek ott, ha megteszed a megfelelő 
óvintézkedéseket. 

Hallottam egyszer egy Szellemmel teljes pszichiátert, aki időt szentelt az ő területén lévő 
szegénykórházak eseteire. Az egyik idegklinikán kísérletbe kezdett egy férfival, aki három 
éve nem beszélt. A férfi egyenesen előre bámult, kifejezéstelenül, mint egy szobor. 

Az orvos elmondta: Mindennap rátettem a kezem és azt mondtam: Ha vannak itt gonosz 
szellemek, megdorgálom őket és megparancsolom mindannyiuknak, hogy távozzanak az Úr 
Jézus Krisztus nevében. 

Ha nem voltak körülötte a kollégái, rátette a kezét a betegre, és hangosan imádkozott 
felette nyelveken naponta öt percet. Ha a többi orvos is a közelben volt, bölcsen csak 
csöndesen imádkozott, tudva, hogy úgysem értenék meg, mit tesz. 

Tíz napon belül a páciens beszélt, és harminc napon belül gyógyultan küldték haza. Az 
orvos más betegeknek is segített. Isten méltányolja a hitet, és Isten Szelleme tudja, hogyan 
kell imádkozni. Ő az imádság szerzője. 



Hogyan foglalkozzunk a démonokkal 
 

Isten Szellemére kell hagyatkoznunk, hogy tudjuk, mikor vannak jelen démonok, és 
hogyan kell velük bánni. Mind a Szellem, mind az Ige nélkül tehetetlenek vagyunk. Ne 
csupán egy „igei ember” legyél a Szellem nélkül, és ne csak egy „szellemi ember” legyél az 
Ige nélkül. Sokan próbálnak Isten Igéje alapján cselekedni Isten Szelleme nélkül. Mind a 
kettővel rendelkezned kell. A Szellem és az Ige megegyeznek. 

Nem kell minden esetben egy szellemmel foglalkoznod, amikor gyógyulásra van szükség. 
De ha kell, az Úr meg fogja mutatni neked. Én úgy gondolom, Isten értelmes lény, és én is 
egy értelmes lény vagyok, és Ő meg tudja mondani nekem, ha egy gonosz szellem van jelen. 
Pontosan annyira járok az alapján, amit Ő nem mond, mint az alapján, amit mond. Ha 
nem mond semmit, nem tesz semmit, nem próbálok foglalkozni egy gonosz szellemmel a 
Szent Szellem nélkül. Folytatom, és gyógyulást szolgálok a személy felé. 

Ami különös, hogy egyik esetben az lesz a vezetésem, hogy gyógyulást szolgáljak, egy 
látszólag ugyanolyan esetben pedig egy szellemmel kell majd foglalkoznom. Nem értem, de 
tapasztalatból tudom, hogy így van. Nem ítélheted meg az egyik esetet a másik alapján. 

A tehetetlen embereknek segítségre van szükségük. Néha hordozhatod őket a saját 
hiteden. De azoknak az embereknek, akik tudják – akik világosságot kaptak -, azoknak annak 
fényében kell járniuk, amit tudnak. Egyes emberek több megértést kapnak, mint mások. Minél 
többet tudsz, annál több követeltetik meg tőled. 

Szabad lehetsz a tested és elméd feletti elnyomástól. Gyakorolhatod a szellemi 
hatalmat mások felett, amennyiben a te jelenlétedben vannak. Hatalmat gyakorolhatsz 
az összes láthatatlan erő felett. 

Ha megtanulod, hogyan gyakorold a szellemi hatalmat ily módon, az otthonodban is 
működni fog. Hallottam asszonyokról, akik szellemi hatalmukat gyakorolták, amikor újjá nem 
született férjeik vitatkozva és kötekedve jöttek haza. Ezek az asszonyok megtanulták, hogyan 
dorgálják meg csöndesen és nyugodtan a helyzet mögött lévő gonosz szellemeket és hogyan 
gyakoroljanak hatalmat felettük, s a helyzet megváltozott. 

Évekkel ezelőtt tanultam meg, hogyan kell ezt tenni, amikor néhány rokonom borzasztó 
mérges lett. Egyszerűen hatalmat gyakoroltam a helyzet felett. Észrevették, amikor ezt tettem, 
mert riadt arckifejezéssel néztek rám – és azonnal rendbejöttek. Nem az akaratuk felett 
gyakoroltam hatalmat, hanem a szellem felett, amely arra késztette őket, hogy úgy 
viselkedjenek, ahogy tették. 

Jézus egyszer azt mondta a tanítványainak, azért kell Jeruzsálembe mennie, hogy sokat 
szenvedjen és meghaljon. Péter tiltakozott. Jézus azonnal megdorgálta őt: „Távozz tőlem, 
sátán…” (Máté 16:23). 

Jézus nem azt mondta, hogy Péter a sátán. Jézus azt mutatta meg, hogy Péter a kétség, a 
hitetlenség és az ördög pártjára állt. Néha a keresztények anélkül, hogy tudatában lennének, 
megnyitják magukat az ellenségnek, de mi hatalmat gyakorolhatunk a felett a szellem felett. 

A Biblia azt mondja, hogy a félelem felett is hatalmat gyakorolhatunk – még a saját 
életünkben fellépő félelem felett is. Szükséges ezt tudnunk. Azonban nem mindig tudunk 
hatalmat gyakorolni a félelem felett valaki más életében. Képes vagyok hatalmat gyakorolni a 
félelem felett, amíg valaki a jelenlétemben van és nem tudja, hogyan álljon ellen a 
félelemnek. 

A II. Timótheus 1:7-ben ez áll: „Mert nem félelemnek szellemét adott nékünk az Isten; 
hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak szellemét.” Figyeld meg, hogy a Biblia a 
félelmet egy szellemnek nevezi. Isten az erő, szeretet és józanság szellemét adta nekünk. 

Már fiatal baptista pásztor koromban is mindig hatalmat gyakoroltam a félelem és a kétség 
felett. Ha megkísértett a kétkedés, azt mondtam: Kétség, ellenállok neked Jézus nevében. 



Ha megkísértett a félelem, azt mondtam: Félelem, ellenállok neked Jézus nevében. Ha ezt 
teszed, a kétség és a félelem el fog hagyni. 

Még azok felett is hatalmunk van, akik ellenzik az igazságot. 
Texasban volt egy teljes evangéliumi szolgáló, aki egy rendőr közvetlen szomszédságában 

lakott. A rendőr egy olyan felekezethez tartozott, amely hevesen ellenezte a nyelveken 
szólást. 

A szolgáló rávette a rendőrt, látogassa meg a gyülekezetét. Majd a rendőr kissé tréfásan 
megkérte a szolgálót, menjen el vele az ő gyülekezetébe. A szolgáló úgy döntött, elmegy, 
mert a rendőr azt mondta, hogy az ottani szolgáló a nyelvekről fog beszélni. 

A prédikációjában ez a szolgáló egyetlen észrevételét sem a Bibliára alapozta, hanem arról 
beszélt, amiket hallott, hogy mennyi minden történt ezek között a „nyelveken beszélők” 
között. Majd imitálni kezdte a nyelveken szólást. Ezt hallva a teljes evangéliumi szolgáló 
hatalmat gyakorolt a helyzet felett. A szónok váratlanul megállt, elsápadt és leült anélkül, 
hogy befejezte volna a prédikációját. 

A rendőr észrevette, mi történt. Ezután odament a teljes evangéliumi pásztorhoz, kezet 
rázott vele és megölelte. Azt mondta: Áldott legyen az Isten. Boldog vagyok, hogy Isten 
megállította őt. Több esze lehetett volna ennél. 

A következő este a prédikátor bocsánatot kért, hogy olyan dolgokról beszélt, amiről nem 
sokat tud. Azt mondta, úgy érezte, mintha Isten leállította volna, s hozzátette, jobb békén 
hagyni azokat a dolgokat, amiről keveset tudunk. 

 
 

Állj ellen az ördögnek 
 
Sokszor észrevesszük, hogy bizonyos próbák az életünkben az ellenség munkái, és 

felsírunk Istenhez, hogy dorgálja meg az ördögöt és változtassa meg a körülményeinket. 
Azonban Isten Igéje azt mondja nekünk, hogy mi magunk dorgáljuk meg az ellenséget. A 
Jakab 4:7 utasít minket: „…álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek.” Az ördög feletti 
hatalom a miénk. A felelősség a miénk. 

Ha ellenállunk az ördögnek, el fog futni tőlünk. A Biblia nem azt mondja: Vegyél rá 
valaki mást, hogy álljon ellen az ördögnek helyetted; hanem azt, hogy nekünk kell 
ellenállnunk az ördögnek. Túl sokan vannak, akik csak tétlenül ücsörögnek, Jézusra várva, 
hogy tegyen valamit, amikor az Ige tőlünk várja, hogy ellenálljunk az ördögnek. Miért? Mert 
nekünk van meg a hatalmunk hozzá! (Mindig azt akarjuk, hogy valaki más tegye meg, amit 
nekünk kellene megtenni.) 

Természetesen mindig lesznek szellemi csecsemők, és nekünk illő a hitünkön hordozni 
őket, de néhányunknak nem ártana felnövekedni ahhoz, hogy képesek legyünk segíteni a 
csecsemők gondozásában, és ne a pásztorra maradjon minden. 

Azért vannak gondjaink, mert mi megengedjük. A Máté 18:18 azt mondja: „Bizony 
mondom néktek: Amit megköttök a földön, a mennyben is kötve lészen; és amit megoldotok 
a földön, a mennyben is oldva lészen.” 

Ez a  King James változat volt. Szeretek egy másik változatot, melyet egyszer olvastam, 
amely ezt így fordítja: „Mindazon dolgok, amelyeket megtiltasz a földön, azokat nem 
engedik meg a mennyben.” 

 
 

Gyakorold a hatalmadat! 
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