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ALAPTANÍTÁSOK 
A hited megtartott téged 1. – A hited megvallása 

 
Új sorozatot kezdünk, amelynek a címe: Isten Igéjének pozitív erejő megvallása. 
Sokszor az életünkben megfigyelhetı a folyamatos kudarcok és bukások sorozata.  
Imádkoztam betegekért, és ismertem olyan embereket, akik tudták, hogy a Biblia igazság, és 

keresték ezek az emberek, hogy hol lehet a hiba, és egy napon megtalálták ezt a hibát, a megoldás 
Zsidó 4:14-ben volt: 

 
Zsidó 4:14 
„Lévén annakokáért nagy fıpapunk, aki áthatolt az egeken: Jézus, az Istennek Fia, 

ragaszkodjunk hitvallásunkhoz.” 
 
Azt jelenti, hogy ragaszkodnunk kell a hitünk megvallásához.  
A keresztényeket a nagy hitmegvallóknak nevezik. 
 
Zsidó 3:1 
„Annakokáért szent atyafiak, mennyei elhívásnak részesei, figyelmezzetek a hitvallásunk 

apostolára és fıpapjára, Krisztus Jézusra.” 
 
Megkérdezem most magamtól: milyen hitmegvalláshoz kell ragaszkodnom?  
Ragaszkodnom kell a Biblia teljes integritásához!  
Ragaszkodnom kell Jézus Krisztus teljes megváltási munkájához!  
Ragaszkodnom kell a megvallásomhoz, hogy új teremtménnyé váltam Krisztusban!  
Ragaszkodnom kell a megvallásomhoz, hogy az én erım Isten ereje!  
Ragaszkodnom kell a hitem megvallásához, hogy İ az, aki elvitte a betegségeimet, és 

fájdalmaimat hordozta, és hogy az İ sebeiben kaptam gyógyulást!  
Úgy vettem észre, hogy nagyon nehezen ragaszkodnak az emberek a tökéletes gyógyulásuk 

megvallásához, amikor fájdalom van a testükben.  
Vagyis felfedezni azt, hogy ilyenkor két megvallást tesznek az emberek: egyrészt megvallják az 

Igének a teljes igazságát, másrészt pedig megvallják a látás valóságát, hogy nem gyógyultak még 
meg.  

Ha megkérdeznél engem, hogy: hiszed-e, hogy meggyógyultam Jézus sebeiben? – azt 
válaszolnám: igen, Uram!  

De a következı lélegzettel már azt mondanánk ki, hogy hiszen itt vannak még a fájdalmak.  
Ilyenkor a második megvallásunk semmissé tette az elsı megvallás erejét, vagyis két 

megvallásban élünk.  
Az elsı: megvalljuk a tökéletes gyógyulásunkat, és a megvallásunkat Krisztusban.  
A második megvallás pedig az, hogy bevalljuk, hogy Jézus Krisztus tökéletes megváltása nem 

valóság a testünkben – és akkor jön a nagy harc, hogy megnyerjem a harcot a megvallásaim felett.  
Addig, amíg meg nem tanuljuk, hogy csak egyfajta megvallásban éljünk: ha megvallom azt, 

hogy Isten betölti minden szükségemet, akkor ezt a megvallásomat nem szabad kinulláznom azáltal, 
hogy: igen, ugyan Isten ugyan megadja minden szükségemet, de nem tudom kifizetni a számláimat, 
nem tudom kifizetni a telefonszámlámat.  

A hit ragaszkodik az Ige megvallásához!  
Az érzéki tudás, az érzékszerveink tudása pedig a fizikai érzékszervekkel tapasztalható 

valóságot vallja meg.  
Ha elfogadom a fizikai érzékszerveim által kapott látásban való igazságokat, akkor ezáltal 

kinullázom Isten Igéje igazságát – tehát megsemmisítem Isten Igéjének az igazságát, ami engem 
illet.  
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De ha megerısítem, és ragaszkodom Isten Igéjének igazságához, hogy: az İ sebeiben 
meggyógyultam, és Isten megadja minden szükségemet - és akkor is ragaszkodom ezen megvallások 
igazságágához, ha a környezetemben lévı látás mást mutat. És akkor tudja Isten az İ Igéjét jóra 
fordítani az életemben.  

Az emberek legtöbbször akkor buknak el az Igében, amikor a dolgok még nehézkesebbé válnak, 
mert elvesztik a megvallásaikat.  

Amikor a nap nagyon szépen ragyog az égen, akkor a megvallások erısek, tiszták, 
nyilvánvalóak. De amikor a viharok és a megpróbáltatások jönnek, és az ellenség megpróbálja 
kihasználni ıket, akkor föladják a bizonyságtételüket.  

Minden egyes alkalommal, amikor a betegséget, a gyengeséget és a kudarcot, a bukást vallod 
meg, akkor az ellenséget magasztalod és helyezed Isten fölé, és elpusztítod a saját bizalmadat Isten 
Igéjében.  

Ragaszkodnod kell a hited megvallásához, még a látható körülmények ellenére is! Addig kell 
tanulmányoznod az Igét, amíg nem ismered meg a jogaidat Krisztusban - ezt követıen pedig 
ragaszkodnod kell a jogaidhoz.  

Néha az emberek megvallásokat tesznek anélkül, hogy alapja lenne. Akkor jön az ellenség, és jól 
megveri ıket.  

Elıször meg kell találni, mik a jogaid.  
Például tudod azt, hogy mit mond Ézsaiás 53:4-5 verse: „pedig betegségeinket İ viselte, és 

fájdalmainkat hordozá.” 
Ha tudod ennek az igazságát, akkor tudod megtenni a megvallásodat Isten Igéje alapján: Jézus 

elvitte az én fájdalmaimat, elvitte az én bőneimet, elvitte az én betegségeimet.  
 
1János 4:4 
„Ti az Istentıl vagytok fiacskáim, és legyıztétek azokat; mert nagyobb İ, aki bennetek 

van, mint az, aki e világban van.” 
 
Ezt a megvallást is megteheted! 
Maradj a megvallásaid mellett, akkor is, ha fent, és akkor is, ha lent érzed magad! Akkor is, ha jó 

jelentést kapsz, akkor is, ha rossz jelentést kapsz - mert tudod, hogy a te megvallásod Isten Igéje 
alapján történik.  

 
Jelenések 12:11 
„És ık legyızték azt a Bárány véréért és az õ bizonyságtételüknek beszédéért; és az õ 

életüket nem kímélték mind halálig.” 
 
Kevés keresztény fedezte fel a megvallások fontosságát a különbözı helyzetekben és 

szituációkban.  
Mikor az Ige megvallását alkalmazzuk, akkor úgy gondoljuk, hogy esetleg rosszat tettünk. Ez a 

megvallás negatív oldala.  
A keresztényeket a nagy hitmegvallóknak nevezik.  
A megvallás mindig egy megerısítése annak, amit hiszünk. A megvallás bizonyítéka annak, amit 

tudunk. Bizonyítéka annak, amiben hiszünk.  
Vagyis a megvallás egy nagyon nagy részét képezi a keresztény életnek.  
Jézus úgy tervezte, hogy ez a hatalmas élet, és ez a hatalmas szeretet a világ felé megvallások 

által jusson el - vagyis a mi ajkaink megvallásai által. Prédikátorok, tanúbizonyság tevık és 
megvallók által - a nagy vezetıi Jézus Krisztusnak itt a földön.  

A fı probléma ott van, hogy tudjuk, hogy mit kell megvallanunk.  
A mi megvallásaink több dolog körül összpontosulnak.  
Az elsı, hogy mi az, amit Isten végbe vitt Jézus Krisztusban értünk.  
A második, hogy mi az, amit Isten a Szent Szelleme által végbe vitt bennünk. 



Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu — Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások 

 

10/3 Jim Sanders – Alaptanítások: A hited megtartott téged 1. 

 

A harmadik pedig, hogy mi mik vagyunk Istennek Jézus Krisztusban.  
A negyedik, hogy Isten mit tud tenni rajtunk keresztül, vagy mit tudnak Isten Igéi tenni a mi 

ajkainkon keresztül. 
Azokról a dolgokról nem tudsz megvallást tenni, amiket nem ismersz. Amit te láttál, vagy amit 

hallottál, az teszi a bizonyságtételedet a bíróságon is - amit te személyesen tudsz. Ami te valóban 
vagy Jézus Krisztusban, az számít.  

Milyen kevés keresztény meri azt megvallani a világ felé, amit az Ige megvall rólunk, hogy mi 
mik vagyunk Krisztusban. 

Vegyük például az Igét, a 2Korinthus 5:17 –et: 
 
2Korinthus 5:17 
„Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden .” 
 
Milyen forradalmat hozna a gyülekezetben ennek az Igének a megvallása!  
Mert nem csak a bőneiket megbocsátott hívık lettek, szegények, betegesek, épphogy életben 

maradó gyülekezeti tagok, hanem új teremtmények, akik Krisztusban lettek újrateremtve. Isten 
életével a szívükben, és Isten képességeivel a szívükben.  

Milyen hatalmas feléledést okozna ez a gyülekezetben, ha megvallanád, hogy te teljes megváltást 
kaptál! 

 
Efezus 1:7-8 
„Akiben van a mi megváltásunk az İ vére által, a bőnöknek eltörlése az İ kegyelmének 

gazdagsága szerint. Melyet nagy bıséggel közölt velünk minden bölcsességgel és értelemmel.” 
 
Ez azt jelenti, hogy a sátán uralma megtört. A sátán elvesztette az uralmat az életed felett, amikor 

új teremtménnyé válsz Jézus Krisztusban.  Mert új Urad van, Jézus Krisztus, aki feletted uralkodik. 
A sátán uralma befejezıdött az életed felett, és Jézus Krisztus uralma kezdıdött.  

A betegségek és a gyengeségek többet nem uralhatják az életedet. A régi szokások nem 
uralhatják többé az életedet, mert új teremtmény vagy. Krisztusban teremtett új teremtmény vagy.  

Milyen változást hozna az a keresztények életében, ha ez az Ige valóság lenne a számukra! 
 
Ézsaiás 41:10-13 
„Ne félj, mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok Istened; megerısítelek, sıt 

megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak. Ímé, megszégyenülnek és meggyaláztatnak, 
akik fölgerjednek ellened, semmivé lesznek és elvesznek, akik veled perlekednek. Keresed ıket 
és meg nem találod a veled versengıket; megsemmisülnek teljesen, akik téged háborgatnak. 
Mivel én vagyok Urad, Istened, aki jobb kezedet fogom, és aki ezt mondom néked: Ne félj, én 
megsegítelek!” 

 
Róma 8:31 
„Mit mondunk azért ezekre? Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?” 
 
Milyen forradalmi változás ez!  
Ezzel a megvallással kell megállnunk a világ elıtt: Isten az, aki ma velem van! Isten életem 

minden pillanatában velem van! 
 
1János 4:4 
„Ti az Istentıl vagytok fiacskáim, és legyıztétek azokat; mert nagyobb İ, aki bennetek 

van, mint az, aki e világban van.” 
 
Félelmek nélkül mondd ki: Isten velem van! A világ teremtıje velem van!  
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Micsoda megvallás ez! Az élettel félelmek nélkül szembesülhetsz! Tudod, hogy aki benned van, 
az nagyobb mindeneknél, minden erınél, amely veled szembesülne!  

Amikor olyan számlákkal szembesülsz, amiket nem tudsz kifizetni, amikor olyan ellenségekkel 
szembesülsz, amiket te magad nem tudsz legyızni - mégis, ennek ellenre félelmek nélkül 
szembesülsz velük, mert gyızedelmes hangon azt mondod: 

 
Zsoltárok 23:5 
„Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim elıtt; elárasztod fejem olajjal; csordultig van a 

poharam.” 
 

Örömmel teljes a szívem, mert Isten harcolja meg az én csatámat,  
ezért nem félek a körülményektıl, mert mindent meg tudok tenni a Krisztuson keresztül, 

aki megerısít engem.  
İ az én üdvösségem, kitıl féljek akkor? 

Megvilágítja az élet problémáit, ezért intelligens módon tudok cselekedni.  
İ az én üdvösségem, és minden csapdából az én menekülésem,  

amelyet az ellenség felállít velem szemben,  
amellyel az ellenség engem rabszolgává akarna tenni! Isten az erıssége az én életemnek!  

Kit ıl féljek akkor? Ezért nincs félelem bennem,  
mert ez a hatalmas Isten mellettem van, az én oldalamon áll! 

 
Ez az én folyamatos megvallásom!  
Megvallom, hogy:  

 
Nekem megvan a megváltásom, amelyet Isten elıre megtervezett és végbevitt Krisztusban.  

Új teremtmény vagyok! İ a hitem szerzıje és bevégzıje!  
Megvan a megigazulásom, ami által megállhatok az İ jelenlétében,  

úgy, mintha a bőn soha nem létezett volna az életemben!  
Nemcsak hogy megigazultnak ismernek el engem, hanem a megigazulás a részemmé vált, 

abban az új természetben, amelyet Tıle kaptam!  
Az İ természetét kaptam meg, az İ életét kaptam meg - és ez az élet és ez a természet 

maga Isten élete és természete!  
És ez az élet engem megigazulttá tesz, pontosan úgy, ahogy İ igaz! 

 
Ez az én megvallásom! Ez ad nekem bátorságot az imádságban! Ez építi föl a hitemet! Ez az, 

amely biztossá teszi az utamat! 
 

Semmi nem korlátoz engem, mert egységben vagyok a határtalan, korlátlan erıvel!  
Mert İ a szılıtı, én pedig a szılıvesszı, és mint a szılıvesszı,  

az İ gyümölcsét termem meg. Mert a szılıtı belém árasztja az İ életét.  
És tudom ennek a valóságát! Mert részévé vált az én énemnek. 

Tudom, hogy szeretek, mert Isten kiöntötte az İ szeretetét az én szívembe  
a Szent Szelleme által.  

Tudom, hogy az İ természete bennem van, és tudom, hogy ez szeretet!  
Az İ szeretete és a képességei mesteri fokon vannak,  

és bármilyen körülmények közé kerülök is, tudok szeretni!  
Örömmel azt tudom mondani, hogy a bőn többet nem uralkodik rajtam!  

A bőn nem uralkodik rajtam! A b őn többet nem uralkodhat rajtam!  
A körülmények nem korlátozhatnak engem a világban többé! Nemcsak hogy Isten élete van 

bennem, hanem az a Szellem van bennem, amelyik Jézus Krisztust feltámasztotta a halálból! 
Használhatom Jézus Nevét, mert odaadta nekem.  
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Odaadta nekem a legális jogát, hogy használhassam az İ Nevét. 
Az én megvallásom: amit csak kérek az Atyától az İ Nevében, azt odaadja nekem! 

Megkaptam ezt a tulajdonjogot, és használom ezt az erıt, hogy segítsek az embereken! 
Elfoglalom Jézus helyét itt a földön! Jézus elvégzi a saját munkáját rajtam keresztül!  

Jézus a saját életét éli énbennem, mert Jézus azt mondta, hogy:  
az Én Nevemben fogtok démonokat őzni.  
Én használom és gyakorlom a jogaimat!  

Az mondta, hogy: az Én Nevemben tegyétek a kezeteket a betegekre, és azok 
meggyógyulnak! Az én kezem válik eszközzé, hogy İ az életét átárassza a másikba!  

Bıvölködı életet élek! Tudom, hogy az én szavaim az İ szavai!  
Az İ szavai pedig megtörték a halál erejét!  

Az İ szavai megtörték a démonok erejét, és meggyógyítják a beteget!  
Az İ szavai az én ajkaimon ugyanezt a munkát elvégzik! 

 
Ez az én megvallásom! 
Az én szívem kifejezi az İ Igéit az ajkamon keresztül!  
A hit a megvallásokon keresztül fejezi ki magát, mert a hit és a szeretet cselekedetekben és 

szavakban tudja kifejezni magát. Hit pedig nem létezik megvallások nélkül. A hit növekszik a 
megvallásainkkal.  

A megvallás több dolgot végez el egy hívıben: elhelyezi a hívıt, meghúzza az életének a 
határvonalait, és szentül meghatározza az ı szellemét. A belsı emberét meghatározza, amikor 
megteszi ezeket a meghatározásokat és megvallásokat!  

Mint példának okáért a Róma 10:9-10 verse. 
 
Róma 10:9-10 
„Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten 

feltámasztotta İt a halálból, üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk 
pedig vallást az üdvösségre.” 

 
Két megvallás is vonatkozik ide. Az elı a megvallása az Úr Jézussal való kapcsolatunknak. A 

második pedig, hogy Isten megigazultjává váltál, és megváltást kaptál.  
Ezek pozitív megvallások.  
Annak, hogy a keresztények legtöbbje gyengeségben éli az életét, az oka az, mert soha nem 

merték megvallani az igazágát, hogy kik ık Krisztusban.  
Az elsı dolog, amit a keresztényeknek meg kell tenniük, hogy fel kell fedezniük, hogy kik ık 

Isten elméjében, hogyan tekint rájuk az Atya - és utána megvallani ezt.  
Ezeket megtaláljuk a levelekben.  
Amikor rátalálsz erre, bátran tedd meg a megvallásodat! Azt valld meg, amit az Ige rólad mond, 

hogy te ki vagy Krisztusban!  
Ahogy ezt megteszed, a hited fog növekedni és növekedni, és bıvölködni.  
Az az oka annak, hogy a hited kötöttségek között van, hogy soha nem merted megvallani 

magadról azt, hogy te ki vagy Isten szemében. Ne felejtsd el, hogy a hited soha nem növekedik 
tovább, mint ameddig a megvallásaid engedik.  

A te mindennapi megvallásaid, hogy ki neked a Mennyei Atya, hogy mi az, amit Jézus jelenleg 
végez a számodra az Atya jobbján, és mi az, amit a drága Szent Szellem végez jelenleg benned - egy 
csodálatos pozitív hitéletet fog benned kiépíteni.  

Nem lesz félelem benned a körülményeid folytán, nem lesz félelem benned a betegségektıl és a 
feltételeidtıl. Félelmek nélkül fogsz tudni szembesülni az élettel, gyızedelmesen.  

Ezt megtalálhatod a Bibliában is: „többek vagyunk, mint a gyıztesek Jézus Krisztusban, azáltal, 
ki minket szeret.”  

Többek vagyunk, mint gyıztesek!  
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De nem leszel addig gyıztessé, amíg nem vallod meg.  
A rossz és helytelen megvallás a legyızöttség megvallása. A rossz megvallás a veszteség 

megvallása, amelyet a sátán dolgoz ki ellened.  
Amikor az ördöggel való harcaidról beszélsz, hogy hogyan akadályozott meg téged, hogyan tart 

ı téged kötésekben, és hogyan tart ı téged betegségben, az a legyızöttség megvallása. Az pedig egy 
helytelen megvallás, mert az ellenséget dicsıíti meg.  

Ez tehát tudatlanul is kijelentése annak, hogy a te Mennyei Atyád a kudarcok Istene.  
Sajnos a legtöbb megvallás, amit manapság hallani, az ördögöt dicsıíti. Elpusztítja a hitet, és 

téged kötésekben tart.  
A te ajkaid megvallásai, amelyek a hitedbıl kinıttek, a szívedbıl jöttek, teljesen legyızik az 

ellenséget, a harc minden területén.  
Amikor az ellenség képességeit vallod meg magad felett, amelyek legyıztek, és téged a 

gyızelemtıl távol tartottak, hatalmat ad az ellenségnek feletted, és félelemmel és gyengeséggel fog 
téged eltölteni.  

De ha bátran megvallod, hogy a te Mennyei Atyád gondot visel és védelmez téged, és megvallod 
és kijelented, hogy İ benned van, és İ nagyobb, mint minden erı, ami körülötted van, minden 
sátáni hatás fölé tudsz emelkedni.  

Amikor a kétségeidet és félelmeidet vallod meg, a gyengeségeidet és betegségeidet, akkor 
nyíltan megvallod, hogy Isten Igéje nem igaz, és Isten elmulasztotta a számodra, hogy az İ Igéjét 
jóvátegye a számodra.  
İ azt mondja, hogy a sebeiben meggyógyultál - és bizony elvitte a te betegségeidet és 

fájdalmaidat.  
Ahelyett, hogy megvallanád, hogy Jézus elvitte a te betegségeidet és fájdalmaidat, helyette 

megvallod, hogy: nekem még mindig megvannak ezek a betegségek. Vagyis az érzékszerveid 
megvallását teszed meg, ahelyett, hogy Isten Igéjének a megvallásában lennél.  

Addig, amíg ragaszkodom az én gyengeségem megvallásához, a fájdalmaim megvallásához, 
addig meg is lesznek nekem.  

Lehet, hogy évek óta keresem a gyógyulást. Keresem Isten emberét, aki elmondja felettem majd 
a hit imáját, de nem fog nekem használni, mert az én hitetlenségem elpusztítja Isten embere hitének 
igazságát.  

Az a hívı, aki folyamatosan a bőneirıl beszél, és gyengeségeirıl beszél, az magába kudarcokat 
és gyengeségeket épít be, és a bőntudatot építi be a lelkiismeretébe.  

Ha bőnt követünk el, meg kell vallanunk. Azt mondja az Ige, hogy İ hő, és igazságos, hogy 
megtisztítson minket minden hamiságtól.  

 
1János 1:9 
„Ha megvalljuk b őneinket, hő és igaz, hogy megbocsássa bőneinket és megtisztítson minket 

minden hamisságtól.” 
 
Amikor ezt a megvallást megteszed, akkor soha többet nem kell rá hivatkoznod, mert már 

elmúlt, történelemnek számít. A történelemre is vissza lehet emlékezni - vagyis ez nem múlt 
történelem, mert ez olyan, mintha soha nem is lett volna. Vagyis nem szabadna magunkat 
emlékeztetni a múltbeli bőneinkre, vagy a múltbeli hibáinkra, mert nem léteznek.  

Mert a Biblia azt tanítja, hogy Isten ezt a megbocsátás és elfelejtés tengerébe dobja. Isten nem 
emlékszik rá.  

Ha megvallasz ezekrıl bármit is, akkor valld meg azt, hogy te teljes vagy İbenne! Amit Isten 
mondott a te hibáidról és botlásaidról, az teljes igazság.  

Az embereknek soha nem szabadna megvallaniuk a bőneinket! Lehet, hogy bocsánatot kell 
kérnünk, de utána el kell felejtenünk!  
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Soha senkinek ne beszélj a múltbeli gyengeségeidrıl, vagy a múltbeli botlásaidról, vagy a 
múltbeli kudarcaidról, mert az emberek soha nem fognak róla megfeledkezni, és néha még 
emlékeztetni is fognak téged azokra.  

Ha bárkinek is elmondod, akkor az Úrnak mondd el, és utána felejtsd el!  
Valld meg, hogy Isten a te életed Ura! Valld meg, hogy İ az Úr a betegség, a fájdalom és a sátán 

felett! Ragaszkodj a megvallásodhoz, hogy az Úr Jézus az Ura az életed minden területének!  
Bármi felett valld ezt meg, amely akadályozni akar téged, hogy élvezd az Úr Jézusban való élet 

teljességét!  
Ha a szükségekkel szembesülsz, valld meg, hogy az Úr a te Pásztorod!  
Az Úr Jézust mindig a jelen idıben lásd! Az Úr a te bıvölködésed forrása, İ a te segítséged, İ a 

te erısséged, İ a te életed erıssége. Kitıl félnél akkor?  
Soha nem fedeztük fel ezeknek a megvallásainknak a fontosságát!  
Ha a fájdalmakkal szembesülsz, vagy más problémáiddal, valld meg, hogy te az İ sebeiben 

meggyógyultál, és ragaszkodj ehhez a megvalláshoz. Soha ne legyél kétségben, mert Isten Igéje nem 
tér Hozzá vissza üresen.  

Az  szó, hogy ’erı’, az képességeket is jelent. Képes Isten Igéje, hogy jóvátegye az Igéjét. Az Ige 
fog meggyógyítani, ha folyamatosan megvallod. A tested választ ad az elmédre, és a szellemed 
pedig uralkodni fog a lelked és a tested felett. A tested engedelmeskedni fog a megvallásaidnak.  

 
Zsolt 107:20 
„Kibocsátá az İ Igéjét és meggyógyítá ıket, és megmenté ıket a pusztulástól.” 
 
Isten elküldte a szavát, az Igéjét, és meggyógyított minket. Jézus volt ez az Ige. Most, Jézus 

Nevében és Jézus szavaival, megkapod a gyógyulásodat.  
A megvallás megerısítése Isten Igéjének. Annak a megvallása, hogy nekem bizalmam van 

abban, amit Isten mondott rólam.  
 
Róma 10:9-10 
„Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten 

feltámasztotta İt a halálból, üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk 
pedig vallást az üdvösségre.” 

 
Megvalljuk a hitünket az Úr Jézusról, és a teljes megigazulás válik a szellemünknek részévé 

ezáltal. Merjük ezt megvallani a világ elıtt, és az Úr elıtt! Jézus a mi Urunk, és üdvösséget kapunk 
Tıle, és megigazulttá válunk İbenne! Megvalljuk, hogy új teremtményekké válunk, amelynek a feje 
Jézus Krisztus, és İ az Ura.  

Az Ige veszi át a helyet az életünkben - mert nekünk az Igében kell élnünk és lakoznunk.  
Pontosan úgy, mintha Jézus itt lenne velünk a mi jelenlétünkben. 
 
1Péter 5:7 
„Minden gondotokat İreá vessétek, mert néki gondja van reátok.” 
 
Ezért megvalljuk, hogy nekünk nincs többé gondunk, és nincs nyugtalanság a szívünkben. Az 

élet problémái felett mi soha nem aggodalmaskodunk. A mi elménk teljes és tiszta, a szellemünk 
pedig szabad. A mi megvallásunk felett ott van a Szent Szellem kenete, mert a Szellem viszi a mi 
terheinket. Minden terhet İ visel, és megad minden szükséget!  

Szentül megvalljuk, hogy az Úr a mi Pásztorunk, ezért nem szőkölködünk - ezért nem 
szőkölködöm a pénzben! Nem szőkölködöm az egészségben és a pihenésben! Nem szőkölködöm az 
erıben! Nem szőkölködöm ezért semmiben, mert İrá van egyedül szükségem! 

Ez egy élı valóság!  
Micsoda biztonságot, erıt és gyızelmet ad ez nekem! 
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Filippi 4:19 
„Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az İ gazdagsága szerint 

dicsıségesen a Krisztus Jézusban.” 
 
Ezért nem félek attól, hogy meg kell állnom! 
 
Ézsaiás 53:3-5 
„Utált és az emberektıl elhagyott volt, fájdalmak férfija és betegség ismerıje! Mint aki el ıl 

orcánkat elrejtjük, utált volt; és nem gondoltunk vele. Pedig betegségeinket İ viselte, és 
fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentıl! És 
İ megsebesíttetett bőneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta 
van, és az İ sebeivel gyógyulánk meg.” 

 
Ezek az Igék igazságot mondanak! Minden betegség, gyengeség és fájdalom Jézus Krisztusra 

volt vetve! Ezért te szabad vagy ezektıl! Pontosan úgy, mint ahogy elvitte a bőneidet, elvitte a 
betegségeidet - ezért te teljesen meg tudsz állni İbenne, szabadon a terhektıl, szabadon az 
ellenséges erıktıl és a betegségektıl.  

Ez a megvallás, egy tökéletes testet ad a számodra, és egy tiszta elmét ad a számodra, és egy 
gyızedelmes szellemet ad a számodra. 

 
1Korinthus 1:30 
„T ıle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban, aki bölcsességül lett nékünk Istentıl, és 

megigazulásul, szentségül és váltságul:” 
 
Krisztus mindezeket a dolgokat betöltötte a számodra! İ a te bölcsességed! Nem kell igazságért 

imádkoznod, mert te vagy Isten igazsága İbenne! İ a te szentséged! Meg vagy váltva. Jézus a te 
megváltásod!  

Micsoda megvallás ez a világ elıtt! 
 
Zsidó 4:14 
„Lévén annakokáért nagy fıpapunk, aki áthatolt az egeken: Jézus, az Istennek Fia, 

ragaszkodjunk hitvallásunkhoz.” 
 
Bizonyos mértékig tanultunk már a megvallásainkról, de ennél sokkal több van benne! A te 

sikered és használhatóságod ebben a világban a te megvallásaid által lesz neked megadva. Az a 
kitartás határozza ezt meg, ahogy te ragaszkodsz a megvallásaidhoz, minden körülmények között, 
vagy az emberek véleményétıl függetlenül. Az emberek véleménye ellenére neked 
gyızedelmeskedned kell ezen félelem felett!  

Soha nem szabad megnyitni magad a félelmek felé, vagy az érzékszervek hangja felé! Meg kell 
maradnod a megvallásaid mellett, tudván azt, hogy Isten nem hagy téged kudarcban!  

Nagy a veszélye annak, hogy kettıs megvallásokban élsz! Megvallod az İ hőségességét, a teljes 
hőségét az İ Igéjéhez, de ezzel egy idıben megvallod a betegségeidet is, megvallod a 
gyengeségeidet is, megvallod a pénzed hiányát, megvallod a képességeid hiányát.  

Megvallottad azt, hogy İ a te szükségeid forrása, İ a te Gyógyítód, hogy az İ sebeiben 
meggyógyultál - és utána a szükségeidet is megvallod, vagy megvallod a betegségeidet, hogy nem 
tudod ellátni a házimunkáidat, vagy nem tudod ellátni az irodai munkádat. Pedig megtetted a 
megvallásaidat, és utána a betegségeid és gyengeségeid és hiányaid megvallása elpusztítja az elıbb 
megtett megvallásaid hitét!  

Vagyis nem ragaszkodsz a megvallásaidban ahhoz, aki te valóban vagy Krisztusban, vagy ahhoz, 
hogy ki İ valóban neked. 

Ez a legveszélyesebb az összes fajta megvallás között!  
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Észre fogod venni, hogy milyen sokszor tanítanak minket a rossz és helytelen megvallásokra, a 
kudarcok megvallására, a gyengeségre, a bőnök megvallására, a betegség megvallására, és az 
akaratunk megvallására.  

Úgyhogy nagyon nagy önfegyelem kell hozzá, hogy a szánk fölött uralmat gyakoroljunk, hogy 
leszokjunk ezekrıl a rossz megvallásokról!  

Most tedd meg a megvallásaidat, és tarts ki mellette! 
Fogok tanítani a következıkben röviden az érzékszervek uralta elmérıl. 
 
Róma 12:1-2 
„Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti 

testeteket élı, szent és Istennek kedves áldozatul, ez legyen a ti józan szolgálatotok. És ne 
szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújítása által, hogy 
megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, megengedı és tökéletes akarata.” 

 
Milyen kevesen fedezik azt fel, hogy egy érzékszervek uralta elme soha nem szerezheti meg a 

gyızedelmes kinyilatkoztatott hitet Istentıl! Csak akkor, ha az elme megújul az Ige gyakorlatozása 
által, úgy jön Isten Igéje erıteljesen mőködésbe!  

Az elme megújítása  úgy jön létre, hogy minden egyes krízishelyzetben az Isten Igéjén 
cselekszünk. Napról napra hagyni az Igét, hogy elfoglalja a helyét az életünkben.  

A hívı nem élvezi az élı Igét, ha az elméjét nem újította meg. A meg nem újított elme az 
emberek elméletein és szavain táplálkozik. Nem tud úgy cselekedni Isten Igéjén, ehelyett az 
emberek szavai lapján cselekszik. Az emberek elmondják, hogy mit mondott az orvos, és az orvos 
szavai alapján cselekszik.  

Én viszont azt mondom el nekik, hogy mit mondott Isten, és erre nemlegesen rázzák a fejüket, 
azt mondván, hogy ez nem lehetséges.  

Az érzékszervek uralta elme mindig a hitetlenséggel van ellentétben. A félelmekben és a 
bizonytalanságban él. Az az Ige nem végleges. Nincs lerögzítve semmi. Mindig ugyanaz és ugyanaz 
a harc jön elı, aminek a vége a vesztés.  

Azért, mert az érzékszervek uralják az elmét ahelyett, hogy azt az Ige uralná.  
Az elménket azok a dolgok fogják befolyásolni, amelyet látunk, vagy amelyet hallunk - ahelyett, 

hogy Isten kinyilatkoztatott tudása irányítaná az elménket.  
Amikor az érzékszervek uralta ember olvassa a Bibliát, azt mondja, hogy: igen, ez igaz - de a 

következı lélegzetükkel az érzékszerveik mondta tudást mondják ki. A beteg azt fogja mondani, 
hogy: ez teljes igazság - majd pedig elfordul az Ige igazságától az orvosságok és gyógymódok felé.  

Az érzékszervek uralta elme nem tud megnyugodni Isten Igéjének igazságán, és nem tud 
elcsendesedni, mert kettıs elméjő.  

Azt mondja ugyan, hogy Isten Igéje igazság, nem fog vitatkozni az Ige teljes integritásáról, de 
ettıl függetlenül az elméje naponta megtámadja, és ellent mond ennek az igazságnak.  

Ezek az emberek kettıs elméjőek. A hit eredményét várják az érvelésüktıl.  
A kettıs elméjő, kettıs hitő emberek mindig is kilátástalanok, mert a hit és az érvelések 

határvonalán élnek. Mondhatnánk, hogy kettıs kormányzóság alatt élnek.  
Hitet csak Isten Igéje alapján lehet kiépíteni!  
 
Jakab 1:22 
„Az Igének pedig megtartói legyetek és ne csak hallgatói, megcsalván magatokat.” 
 
Jakab 2:14 
„Mi a haszna, atyámfiai, ha valaki azt mondja, hogy van hite, cselekedetei pedig 

nincsenek? Avagy üdvözítheti-e ıt a hit?” 
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Jakab 2:18 
„De mondhatja valaki: Néked hited van, nékem pedig cselekedeteim vannak. Mutasd meg 

nékem a te hitedet a te cselekedeteid nélkül, én is meg fogom néked mutatni az én 
cselekedeteimbıl az én hitemet.” 

 
Jakab 2:20-26 
„Akarod-e pedig tudni, te hiábavaló ember, hogy a hit cselekedetek nélkül halott? Avagy 

Ábrahám, ami atyánk, nem cselekedetek által igazult-e meg, amikor felvitte Izsákot, az ı fiát 
az oltárra? Látod, hogy a hit együtt munkálkodott az ı cselekedeteivel, és a cselekedetekbıl 
lett teljessé a hit; És beteljesedett az Írás, amely ezt mondja: Hitt pedig Ábrahám az Istennek, 
és ez megigazulására szolgált, és Isten barátjának neveztetett. Látjátok tehát, hogy 
cselekedetek által igazul meg az ember, és nem csupán hitbıl. Hasonlatosképpen pedig a 
tisztátalan Ráháb is, avagy nem cselekedetek által igazult-e meg, amikor a követeket házába 
fogadta, és más úton bocsátotta el ıket? Mert amiképpen a test halott szellem nélkül, akképpen 
a hit is halott cselekedetek nélkül.” 

 
 
 

 


