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Hit Jézus Nevében
(Faith in Jésus ’s Name)
Bill Winston

Apostolok cselekedete 3:1-16 Péter és János pedig együtt mennek vala
fel a templomba az imádkozásnak órájára, kilencre.
És hoznak vala egy embert, ki az ő anyjának méhétől fogva sánta
vala, kit minden nap le szoktak tenni a templom kapujánál, melyet
Ékesnek neveznek, hogy kérjen alamizsnát azoktól, akik bemennek a
templomba. Ez mikor látta, hogy Péter és János a templomba akarnak
bemenni, kére ő tőlük alamizsnát.
Péter pedig mikor szemeit reá vetette Jánossal egyben, monda: Nézz
mi reánk! Az annakokáért figyelmez vala reájok, remélvén, hogy valamit kap tőlük. Péter pedig monda: Ezüstöm és aranyam nincsen nékem;
hanem amim van, azt adom néked: a názáreti Jézus Krisztus nevében,
kelj fel és járj! És őt jobb kezénél fogva felemelé, és azonnal megerősödének az ő lábai és bokái. És felszökvén, megálla és jár vala
és beméne ővelük a templomba, járkálva és szökdelve és dicsérve az
Istent.
És látá őt az egész nép, hogy jár és dicséri az Istent: És megismerék őt, hogy ő volt az, aki alamizsnáért ült a templomnak Ékeskapujában; és megtelének csodálkozással és azon való álmélkodással, ami
történt vala ő vele.
Mikor pedig ragaszkodék Péterhez és Jánoshoz az a sánta, aki meggyógyult, az egész nép álmélkodva összefuta ő hozzájok a tornácba, mely
Salamonénak neveztetik.
Mikor pedig ezt látta Péter, monda a népnek: Izráel férfiai, mit
csodálkoztok ezen, vagy mit néztek mi reánk, mintha tulajdon erőnkkel vagy jámborságunkkal míveltük volna azt, hogy az járjon? Az Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak Istene, a mi atyáinknak Istene megdicsőítette az ő Fiát, Jézust, kit ti elárulátok, és megtagadátok Pilátus előtt, noha ő úgy ítélt, hogy elbocsátja. Ti pedig azt a szentet és igazat megtagadátok és kívánátok, hogy a gyilkos ember bocsáttassék el néktek, az életnek fejedelmét pedig megölétek; kit az
Isten feltámasztott a halálból, minek mi vagyunk bizonyságai.
És az Ő Nevében való hit által erősítette meg az Ő neve ezt, akit
láttok és ismertek; és a hit, mely Ő általa van, adta néki ezt az
épséget mindnyájan a ti szemetek láttára.

Az ellenség ki akarta venni ezt az igazságot az egyházból, hogy az emberek ne értsék Jézus
Nevének a jelentőségét, mert ha te hitben jársz azokban a dolgokban, amik a mi örökségünk a
feltámadt Urunk Jézus által, akkor a hit a természetfölöttit fogja behozni az életedbe. A hit
egyetlen úton jön, hallás által. Isten Igéjének a hallása által. Tehát, ha azt akarom, hogy hitem
legyen Isten Beszédében vagy ígéretében – hallanom kell. Te nem tudsz megtérni anélkül,
hogy hallanád a megtérés üzenetét. Ugyanez a helyzet a gyógyulással.
Sokszor jönnek hozzám:
- Pásztor, én hiszem, hogy meg fogok gyógyulni.
- Melyik Igén állsz? – kérdezem.
- Hát… tudod… Isten a gyógyító…
- Én tudom. Az ördög is tudja. Még megtéretlen emberek is tudják, de te milyen Ige alapján
várod el a gyógyulásodat?
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És nem tudnak mondani semmit. Ebben nincs hit. Általánosan tudják, hogy Isten gyógyító, de
ez nem hit. És várnak és várnak, és nem történik semmi, hacsak Isten valaki máson keresztül
be nem avatkozik.
Elengedhetetlen, hogy hitünk legyen Jézus vérében, Jézus Nevében, Isten Beszédében, Ábrahám áldásában…
Valaki megkért, hogy imádkozzak egy csoporttért. Mondtam nekik:
- Hogyha én imádkozok, akkor használni fogom Jézus Nevét. Mindenekelőtt tudni akarom,
hogy használhatom-e ezt a Nevet, mert ha nem, akkor nem imádkozom.
- Használd a Nevet. Minden névre szükségünk van, ami csak lehetséges…
Ez a Név olyan hatalmas, hogy a legtöbb gyülekezet megnémul, ha erről a Névről van szó.
Mert az ellenség ismeri ennek a Névnek az erejét és értékét. Tudja, hogyha megragadod a kijelentést erről a Névről, ez a Név mindent meg fog tenni Érted!
Az Ószövetségben Isten különféle Nevein keresztül jelentette ki Magát a népének... de az Újszövetségben mindez egy Névbe sűrűsödött. Nekünk tanítottnak kell lennünk erről, mert kezdetben, az első keresztények ezzel a Névvel felforgatták az egész világot. Nekik nem volt
annyi kijelentésük, mint nekünk ma… Neked sokkal több ismereted van, mint a korai egyháznak volt! De egy valami volt nekik: Jézus Neve! És a hit ebben a Névben! Mert a Név önma gában nem tesz semmit. Nem elég csak az emberek figyelmét felkelteni Jézus Nevével. A
csoda a bizonyíték arról, hogy Akinek a Nevét használod, az él! Mohamed meghalt. Confucius meghalt, De Jézus feltámadt. Ezért fél az ördög, hogy csodák történjenek ebben a Névben.
Az apostolok idejében a vallási és világi vezetők el akarták titkolni, hogy Jézus, aki meghalt a
kereszten, feltámadt.
Ez a Név része volt az egyház akaratának. Ez része annak, aki vagy. Ez a családi neved. Én
azt akarom, hogy hited legyen ebben a Névben! Megmutatom neked a Nevet, és azt, hogy mit
tud tenni ez a Név. Ez a Név helyettesíti azt, Akié ez a Név. Más-szóval: ha te kimondod a
Nevet, Ő most is benne van Nevében! Követitek, amit mondok? Ha te kimondod a Nevet, Ő
azt mondta: „Amit az én Nevemben kértek, meg fogom tenni. OK, meg fogjátok érteni…
Jézus a Márk 15:6-ban azt mondja: „Isten Beszédét hatástalanná tettétek a tradíciótok által!”
Valaki leejt valamit és felkiált: „Ó Jézus!” Ebben nincs hit, ez csak egy szólás, nincs benne
hit. Most meg akarom mutatni nektek, hogy Jézus hogyan tanította a tanítványoknak az Ő Nevét. Neked figyelned kell erre! Ha hitet szerzel ebben a Névben, figyeld meg mennyivel több
tekintéllyel fogsz járni. Megismered. A pünkösdi szentek bírták ezt a Nevet. Beszédükben szilárdság volt, mert ismerték a Nevet. Lehet, hogy nem volt két diplomájuk, de megvolt nekik a
Név! És ez mindent megtesz! Megőrzi a gyereket, megőrzi a drogtól… A Névről beszélek…
Nem volt nekik más csak a Név. Akarom, hogy ezt lássátok, mert mi túlbonyolítjuk a dolgokat. Pedig Isten dolgai nem bonyolultak. Az evangélium valójában egyszerű. De valahogy mi
belevittük az intellektust, és az erő elment. Hol vannak a csodák?!
Ez az ember sánta volt. Odaültették a Templom kapujához. Az éktelenséget - szegénységet és
nyomorúságot - az Ékes kapu elé tették. Valaki azt mondta; alamizsnát kért és lábakat kapott!
Ahogy Péter és János elment mellette, alamizsnát kért tőlük. Erre Péter azt mondta:
- Ezüstöm és aranyam nincs, hanem amim van, azt adom neked. Egy Név, a Jézus Neve
volt az övé.
- A názáreti Jézus Nevében, kelj fel és járj! – és őt a jobb kezénél fogva felemelte.
És azonnal megerősödött a sánta bokája és a lába.
Ez az ember soha nem járt, és nem kapott kezelést. De kapott egy csodát! Valami azonnalit. A
Név csodát hoz. Nem kezelést.
Ezek alapvető dolgok. Nem hozzátevés az evangéliumhoz. Ez az alap evangélium, csak nem
tanítják ma. Sok alapvető dolog van, amit nem tanítanak. Kézrátételről sem tanítanak…
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Luk 10:1-3 Ezek után pedig rendele az Úr másokat is, hetvenet, és
elküldé azokat kettőnként az Ő orcája előtt, minden városba és helyre, ahová Ő menendő vala.
Monda azért nékik: Az aratni való sok, de a munkás kevés; kérjétek
azért az aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az Ő aratásába.
Menjetek el: Ímé én elbocsátlak titeket, mint bárányokat a farkasok
közé.
Luk 10:9 És gyógyítsátok a betegeket, akik ott lesznek, és mondjátok nékik: Elközelített hozzátok az Isten országa.
Luk 10:17-18 Visszatére pedig a hetven tanítvány örömmel, mondván:
Uram, még az ördögök is engednek nékünk a Te Neved által!
Ő pedig monda nékik: Látám a Sátánt, mint a villámlást lehullani az
égből.

Itt Jézus visszamegy az időben, amikor az ördög ki lett dobva. Jézus itt kijelentést ad arról,
hogy Ő az „ÉN VAGYOK” (2.Móz. 3:14 és Jn.8:58). Ő az Alfa és Omega, a kezdet és a vég.
Luk 10:19-20 Ímé adok néktek hatalmat, hogy a kígyókon és skorpiókon
tapodjatok, és az ellenségnek minden erején; és semmi nem árthat
néktek.
De azon ne örüljetek, hogy a szellemek néktek engednek; hanem inkább
azon örüljetek, hogy a ti neveitek fel vannak írva a mennyben.

Látjuk itt a tanítványokat, amint használják a Nevet. Majd fogunk beszélni arról is, hogy hogyan kapta Jézus ezt a Nevet, de most tegyük le ezt az alapot!
Azért szükséges, hogy az evangéliumot csodák kísérjék, mert ez produktívvá teszi az életedet
Isten Országában. Egy csoda felér ezer istentisztelettel.
Ez az Ige megmutatja nekünk azt is, hogy mindaz, amit Jézus tett, a Neve is meg tudja tenni.
Mindazt, amit Jézus tett, a Neve is meg tudja tenni. Nézzünk meg valamit, amit Jézus tett!

Mt. 15:29-31 És onnét távozva, méne Jézus a Galilea tengere mellé;
és felmenvén a hegyre, ott leüle. És nagy sokaság megy vala hozzá,
vivén magokkal sántákat, vakokat, némákat, csonkákat és sok egyebeket, és odahelyezék őket a Jézus lábai elé; és meggyógyítá őket, úgy
hogy a sokaság álmélkodik vala, látván, hogy a némák beszélnek, a
csonkák megépülnek, a sánták járnak, a vakok látnak: és dicsőíték
Izráel Istenét.

Smith Wigglesworth – akit a hit apostolának is neveznek - egyszer egy lelki-pásztornál volt
látogatóban, akinél dolgozott egy férfi, akinek nem volt lába. Falábakon járt. Isten szelleme
szólt Wigglesworth-hoz, aki aztán így szólt a férfihoz: „Holnap reggel menj el a cipőboltba,
és vegyél magadnak cipőt… Isten fog adni neked új lábakat, Jézus Nevében. Az ember elkezdett gondolkozni ezen éjszaka, és reggel elment a cipőboltba. Kért cipőt. Az eladó ránézett, és
megkérdezte:
- Minek önnek cipő?
- Csak hozzon egy cipőt!
- Milyen méretűt?
- Hozzon nekem 43-ast!
Az eladó hozta a cipőt. Ahogy az ember beletette a faláb csonkját a cipőbe, egy láb formálódott.
Mondhatja erre valaki: „Ó, én ezt nem hiszem!” Ez azért van, mert nem vagy hívő. Ez a hívők
számára van. Ezek a jelek fogják követni azokat, akik hisznek. Ha nem tudjuk elképzelni,
hogy megtörténik, nem hisszük. Neked tudnod kell, hogy Jézus meg tudja tenni! Neked az a
dolgod, hogy hidd, és akkor látni fogod. Ez az ember láb nélkül jött, és lábbal ment. Mert hittel jött, és megtette, amit Isten embere mondott neki. Arról beszélek, hogy amit csak Jézus
megtett az evangéliumokban, a Neve is meg fogja tenni. De nekünk kell, hogy hitünk legyen
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az Ő Nevében. Hogy jön a hit? Hallás által. Neked hallanod kell erről a Névről, hallanod kell
arról, hogyan kapta ezt a Nevet Jézus. Hallanod kell arról, hogy mit fog tenni ez a Név.
Menjünk tovább!

Apcsel. 4:1-4 Míg ők azonban a néphez szólottak, oda léptek hozzájok
a papok és a templom felügyelője és a sadduceusok, Neheztelve amiatt, hogy ők a népet tanítják, és hirdetik a Jézusban a halálból való feltámadást; És rájuk veték kezüket, és veték őket őrizet alá
másnapig, mert már este vala.
Sokan pedig azok közül, kik hallgaták az igét, hívének; és lőn a
férfiak száma mintegy ötezer.

5000 férfi tért meg ennek a csodának az eredményeképpen. Emlékezzetek, Jézus azt mondta:
„Elküldelek bennetek, mint bárányokat a farkasok közé…” és azt is mondta: „Az aratni való
sok, a munkás kevés…” Nem egy-két megtérőről beszélek, hanem 5000-ről egy alkalommal.
Apcsel. 4:12-17 És nincsen senkiben másban idvesség: mert nem is
adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk.
Mikor pedig látták Péternek és Jánosnak a szólásában való bátorságukat, és megértették, hogy írástudatlan és közönséges emberek, csodálkoznak vala; meg is ismerék őket, hogy Jézussal voltak vala. Mikor azonban látták, hogy amely ember meggyógyult vala, ő velök
együtt ott áll, semmit nem bírtak ellenök szólni.
Mikor pedig őket a gyűlésből kiküldötték, tanácskoztak maguk közt,
mondván: Mit cselekedjünk ez emberekkel? Mert hogy nyilvánvaló csoda
lőn általok, mindazoknak, kik Jeruzsálemben laknak, tudtokra van, és
el nem tagadhatjuk. De hogy tovább ne terjedjen a nép között, fenyegetéssel fenyegessük meg őket, hogy többé egy embernek se szóljanak
ebben a Névben.

Tudatom veletek, hogy milyen „veszélyes” ez a Név. A sátán el akar választani minket ettől a
Névtől, a Névben való hittől, mert tudja, ismeri ennek a Névnek az erejét. Mert egy csoda ebben a Névben 5000 embert ragadott ki a sátán kezéből.
Apcsel. 4:18-22 Azért beszólítván őket, megparancsolák nékik, hogy
teljességgel ne szóljanak és ne tanítsanak a Jézus nevében.
Péter és János pedig felelvén, mondának nékik: Vajon igaz dolog-é
Isten előtt, rátok hallgatnunk inkább, hogynem Istenre, ítéljétek
meg! Mert nem tehetjük, hogy amiket láttunk és hallottunk, azokat ne
szóljuk.
Amazok pedig nem találván semmi módot, hogyan büntessék meg őket,
még megfenyegetvén, elbocsáták őket a nép miatt, mert mindnyájan dicsőítik vala az Istent azért, ami történt. Mert több vala negyven
esztendősnél az az ember, kin a gyógyításnak ez a csodája lett vala.
Apcsel. 5:12-19 Az apostolok kezei által pedig sok jel és csoda lőn
a nép között; és egyakarattal mindnyájan a Salamon tornácában valának. Egyebek közül pedig senki sem mert közéjük elegyedni: hanem a
nép magasztalá őket;
Hívők pedig mindinkább csatlakoztak az Úrhoz, úgy férfiaknak, mint
asszonyoknak sokasága. Úgyannyira, hogy az utcákra hozák ki a betegeket, és letevék ágyakon és nyoszolyákon, hogy az arra menő Péternek csak árnyéka is érje valamelyiket közülök, és a szomszéd városok
sokasága is Jeruzsálembe gyűlt, hozva betegeket és tisztátalan lelkektől gyötretteket: kik mind meggyógyulának.
De felkelvén a főpap és mind akik vele valának, azaz a sadduceusok
felekezete, betelének irigységgel, és ráveték kezüket az apostolokra, és a közönséges tömlöcbe tevék őket.
Hanem az Úrnak angyala éjszaka megnyitá a tömlöc ajtaját, és kihozván őket…
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Látjátok! Védelem van az Úr Nevében. Egy asszonyról olvastam egy történetet, aki este a kivilágítatlan utcán tartott az autójához. Hirtelen két férfi ugrott elő az autója mögül. Ki akarták
rabolni. Az egyikük a kabátját kezdte rángatni… Ekkor az asszony felkiáltott: „Jézus!” A támadók erre hanyatt-homlok elrohantak, de a rendőrség elkapta őket. Letartóztatták őket, és az
asszonyt behívták, hogy igazolja, hogy ezek a férfiak voltak-e a támadói. Miután az asszony
megérkezett, a támadók engedélyt kértek egy kérdés feltevésére:
- Elnézést, ki volt az a két nagy ember önnel?!
Te nem láthatod őket, de a Jézus Neve szabadulást jelent. Csak hívd ezt a Nevet. Neked nem
kell ismerned Isten összes Nevét, amit az Ó szövetség említ: Jahve-Jire, Jahve Nissi… Csak
egyszerűen mond Jézus Nevét. És a Jézus Nevében való hited meg fog hozni mindent, amire
szükséged van! Úr Jézus! Köszönjük Jézus! Hú! Érzem a Szent Szellem kenetét ezen.
Tehát egy angyal kihozta az apostolokat.
Apcsel. 5:27 Előhozván pedig őket, állaták a tanács elé; és megkérdé
őket a főpap, mondván: Nem megparancsoltuk-é néktek parancsolattal,
hogy ne tanítsatok ebben a névben? És ímé betöltöttétek Jeruzsálemet
tudományotokkal, és mireánk akarjátok hárítani annak az embernek vérét.
Apcsel. 5:29 Felelvén pedig Péter és az apostolok, mondának: Istennek kell inkább engedni, hogynem az embereknek.

Ez egy alapvető tantétel, amit az egyháznak tanítani kell.
Jézus Neve a mi fegyverünk! Levesz minden terhet a válladról. Kivethetsz minden démont az
életedből, visszaszerezheted mindazt, ami hiányzik. Ez a Név minden.

1Jn. 5:13 Ezeket írtam néktek, akik hisztek az Isten Fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van, és hogy higgyetek az
Isten Fiának nevében.

Mi parancsot kaptunk, hogy higgyünk ebben. Nézzünk meg egy másik helyet! A Név konfrontációt, üldözést is hoz. A Biblia azt mondja:
2Tim. 3:12 De mindazok is, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak.

Lapozzatok a János evangéliumához:
Jn 9:1-3
És amint eltávozék, láta egy embert, aki születésétől
kezdve vak vala. És kérdezék őt a tanítványai, mondván: Mester, ki
vétkezett, ez-é vagy ennek szülei, hogy vakon született?
Felele Jézus: Sem ez nem vétkezett, sem ennek szülei; hanem, hogy
nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai.

Ezek az emberek a bűnre fókuszáltak. Isten a gyógyulásra, a szabadulásra fókuszál.

Jn 9:4-16
Nékem cselekednem kell annak dolgait, Aki elküldött engem, amíg nappal van: eljő az éjszaka, mikor senki sem munkálkodhatik. Míg e világon vagyok, e világ világossága vagyok.
Ezeket mondván, a földre köpe, és az Ő nyálából sárt csinála, és rákené a sarat a vak szemeire, és monda néki: Menj el, mosakodjál meg
a Siloám tavában (a mi azt jelenti: Küldött). Elméne azért és megmosakodék, és megjöve látva.
A szomszédok azért, és akik az előtt látták azt, hogy vak vala, mondának: Nem ez-é az, aki itt szokott ülni és koldulni? Némelyek azt
mondák, hogy: Ez az; mások pedig, hogy: Hasonlít hozzá. Ő azt mondá,
hogy: Én vagyok az. Mondának azért néki: Mimódon nyíltak meg a te
szemeid? Felele az és monda: Egy ember, akit Jézusnak mondanak, sarat készíte és rákené a szemeimre, és monda nékem: Menj el a Siloám
tavára és mosódjál meg; miután pedig elmenék és megmosakodám, megjöve látásom. Mondának azért néki: Hol van az? Monda: Nem tudom.
Vivék őt, aki előbb még vak volt, a farizeusokhoz. Mikor pedig Jézus
a sarat csinálá és felnyitá ennek szemeit, szombat vala.
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Szintén a farizeusok is megkérdezék azért őt, mimódon jött meg a látása? Ő pedig monda nékik: Sarat tőn szemeimre, és megmosakodám, és
látok.
Mondának azért némelyek a farizeusok közül: Ez az ember nincsen Istentől, mert nem tartja meg a szombatot. Mások mondának: Mimódon tehet bűnös ember ilyen jeleket? És hasonlás lőn közöttük.

Jézus Neve mindig megosztást hoz.

Jn 9:17-22 Újra mondának a vaknak: Te mit szólsz Ő róla, hogy megnyitá a szemeidet? Ő pedig monda: Hogy próféta.
Nem hivék azért a zsidók róla, hogy vak vala és megjöve a látása,
mígnem előhívák annak szüleit, akinek megjöve a látása, és megkérdezék azokat, mondván: Ez a ti fiatok, akiről azt mondjátok, hogy vakon született? mimódon lát hát most?
Felelének nékik annak szülei és mondának: Tudjuk, hogy ez a mi fiunk, és hogy vakon született: De mimódon lát most, nem tudjuk; vagy
ki nyitotta meg a szemeit, mi nem tudjuk: elég idős már ő; őt kérdezzétek; ő beszéljen magáról.
Ezeket mondák annak szülei, mivelhogy félnek vala a zsidóktól: mert
megegyeztek már a zsidók, hogy ha valaki Krisztusnak vallja Őt, rekesztessék ki a gyülekezetből.

Ez a név üldözést hoz. Neked tudnod kell, hogyha megismered ennek a Névnek a hatalmát,
fel kell vértezned magad. Mert ha használod ezt a Nevet, az olyasmiket fog tenni, amit az ördög nem szeret. Velem vagytok?
Apcsel 16:16 Lőn pedig, hogy mikor mentünk a könyörgésre, egy szolgálóleányka jöve előnkbe, kiben jövendőmondásnak szelleme vala, ki
az ő urainak nagy hasznot hajta jövendőmondásával.

Mi nem megyünk jövendőmondókhoz. Ok?

Apcsel 16:17 Ez követvén Pált és minket, kiált vala, mondván: Ezek
az emberek a magasságos Istennek szolgái, kik néktek az idvességnek
útját hirdetik.

Mit gondoltok, ki késztette arra, hogy ezt mondja? Az ördög. Egy démon. A démon viszont
félt, mert tudta, hogy Pálnál van valami.
Apcsel 16:18 Ezt pedig több napon át mívelte. Pál azonban megboszszankodván, és hátrafordulván, mondá a szellemnek: Parancsolom néked
a Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle. És kiméne abban az
órában.

Húzd alá ezt, mert a Név meg fog támadni dolgokat a láthatatlan birodalomban.
Apcsel 16:19 Látván pedig annak az urai, hogy keresetüknek a reménysége elveszett, megfogva Pált és Silást, vonák a piacra a hatóságok
elé. És odavezetvén őket a bírákhoz, mondának: Ezek az emberek zsidó
létükre megháborítják a mi városunkat,

Ezek az emberek démoni segítséggel csináltak pénzt. Úgy ahogy sok ember csinálja ma. A mi
feladatunk pedig az, hogy mindent visszaszerezzünk! Mert démonok irányítják és mozgatják a
dolgokat. Mozgatnak országokat. A démonok akarják a gazdaságot is kézben tartani. De mi
nem azért vagyunk itt, hogy változtassunk valamit rajta, hanem, hogy átvegyük. Hogy mindenkit, aki benne ragadt, kivegyünk belőle. Egy invázió zajlik: Isten Országa betör a földre.
Az erőszakosok erővel ragadják el… Mi visszaszerzünk mindent, szánakozás nélkül. Démonok fognak embereket, akik mindenfélére használják a dollár-milliárdokat… De ha a mi kezünkbe kerül – és már jön -, nekünk parancsunk van Istentől, hogy átvegyük és mindent betöltsünk…! Hú!
Pált és Silást bebörtönözték. De Pál tudta, hogy a Szent Szellem felügyelete alatt van. Neki
feladata van…
Apcsel 16:25 Éjféltájban pedig Pál és Silás imádkozván, énekkel dicsőíték az Istent. A foglyok pedig hallgatják vala őket.
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A Biblia azt mondja: „Teljes örömnek tartsátok, ha különféle kísértésekbe/próbákba estek.
Mert a hitetek megpróbáltatása kitartást szerez… A kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen… hogy minden fogyatkozás nélkül legyetek…(Jak. 1:2-4). Hogy mindent visszaszerezzetek, amit az ördög ellopott.

Apcsel 16:26-27 És hirtelen nagy földindulás lőn, úgyannyira, hogy
megrendülének a tömlöc fundamentomai; és azonnal megnyílának az ajtók mind, és mindnyájoknak a bilincsei feloldódnak.
Fölserkenvén pedig a tömlöctartó, és látván, hogy nyitva vannak a
tömlöcnek ajtai, kivonva fegyverét, meg akará magát ölni, azt gondolván, hogy elszöktek a foglyok.

Mert volt egy törvény, hogyha elszökött egy fogoly, akkor a börtönőr a saját életével fizetett
érte.

Apcsel 16:28-33 Pál azonban nagy fennszóval kiálta, mondván: Semmi
kárt ne tégy magadban; mert mindnyájan itt vagyunk!
Az pedig világot kérve beugrott, és remegve borult Pál és Silás elé,
És kihozván őket, monda: Uraim, mit kell nékem cselekednem, hogy idvezüljek?
Azok pedig mondának: Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és idvezülsz
mind te, mind a te házadnépe!
És hirdeték néki az Úrnak Igéjét, és mindazoknak, kik az ő házánál
valának.
És az magához vévén őket az éjszakának azon órájában, megmosá az
ütésektől: és megkeresztelkedék azonnal ő és az övéi mindnyájan.

Néhány ember használja ezt a nevet, de valójában nincs hite ebben a Névben, nincs ismerete
erről a Névről.
Apcsel 19:11-12 És nem közönséges csodákat cselekszik vala az Isten
Pál keze által: Annyira, hogy a betegekhez is elvivék az ő testéről
a keszkenőket, vagy kötényeket, és eltávozának azoktól a betegségek,
és a gonosz szellemek kimenének belőlük.

Van ilyen, hogy imakendő. Ezek az igazságok kikerültek az egyházból, mert voltak, akik
helytelenül használták – pénzt kértek érte, stb. Mi nem erről beszélünk, hanem a helyes használatáról. Egyszer egy asszony jött Charles és Frances Hunter-hez:
- A férjem olyan gonosz, szeretném ha megtérne. Itt van nálam egy csomag rágógumi; meg
tudnátok áldani, hogy kenet legyen rajta?
- Add ide – mondta Frances.
Imádkozott a csomag rágógumi fölött Jézus Nevében. Asz asszony hazament. A férje kért
egy rágógumit, rágta… Reggel úgy kelt fel, hogy meg akart térni.
- El akarok menni a gyülekezetbe! – mondta a feleségének. Elment, és megtért… A csomag
rágógumi fel volt kenve Jézus Nevében! Ezek az igazságok kikerültek az egyházból… De
mi visszahozzuk! Visszatérünk az alapokhoz.
Te megkenheted a beteget olajjal az Úr nevében. És a hitből való imádság meg fogja tartani a
beteget, és az Úr felsegíti őt. És ha bűnt követett is el, megbocsáttatik néki (Jak.5:14-15)
Te betegekre teheted a kezedet, és azok meggyógyulnak (Mk 16:18). Jézus Nevében! Aki hisz
ebben a Névben, ki fog űzni démonokat! Ez mindenkire vonatkozik, aki hiszi, hogy amit Jézus megtett, mindazt Jézus Neve is meg tudja tenni!

-7 / 7-

