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ALAPTANÍTÁSOK 
Klasszikus hit 1. – Megvallásaink 

 
A mai napon a megvallásokról fogunk tanítani.  
A keresztények számára nagyon fontosak a megvallások, mégis a keresztények életében nagyon 

gyakran azt tapasztaljuk, hogy legyızöttekké válnak az életben. Azért, mert a helytelen dolgokban 
hisznek, és ezeket a dolgokat meg is vallják, kimondják a szájukkal.  

 
Példabeszédek 6:2 
„Szádnak beszédei által estél tırbe, megfogattattál a te szádnak beszédeivel.” 
 
Ez egy hatalmas igazság, amit itt olvastunk a Bibliában, mert a kimondott szó a nehézségekben 

át tud segíteni, ha a helyes szavakat mondod ki.  
Vagy gyızedelmessé tesznek tehát a kimondott szavak, vagy pedig legyızötté válsz az általad 

kimondott szavak által - mert a világegyetemben a leghatalmasabb dolgok a kimondott szavak.  
Mielıtt még belemélyednénk a tanításba, szeretnék valamit elmagyarázni!  
Ma igazi alapelveket fogok tanítani, isteni alapelveket szeretnék átadni nektek. De ha ezek után, 

ha kimész az utcára, és hallasz valakit, aki helytelen dolgokat mondja ki a szájával, ne rögtön a 
fejével kezdve csapkodd a földhöz, hiszen mindenki azt mondja ki a szájával, amit hisz a szívében.  

A legfontosabb az, amit hiszel a szívedben, és azt követıen, amit kimondasz a száddal.  
Hadd mondjam el nektek, hogy amit kimondotok a szátokkal, az az, amit meg fogtok kapni a 

valóságban. Ha a helyes dolgokat, az igaz dolgokat, az isteni dolgokat mondod ki a száddal, amit a 
Biblia tanít, akkor az Istentıl kapott dolgokat fogod tudni elfogadni.  

Ha kereszténynek tartod magad, és a helyes dolgokban hiszel, de nem vallod meg azokat, akkor 
szintén nem tudsz semmit sem kapni. 

Most pedig a törvényekrıl fogok beszélni! 
 
Márk 11:23-24 
„Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjál a 

tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond megtörténik, meglesz néki, 
amit mondott. Azért mondom néktek: Amit csak kívántok, amikor imádkoztok higgyétek, 
hogy megkaptátok, és meglesz az néktek.” 

 
Elsı dolog, hogy a hit Isten Igéje által jön létre.  
Sokan csodálkoznak, hogy miért nem növekednek ık a hitükben? Azért, mert nem táplálkoznak 

Isten Igéjével. Mert a hited úgy növekszik, ha Isten Igéjével táplálod, és gyakorlod is a hitedet.  
Elıször is tehát táplálnod kell magadat Isten Igéjével, és utána Isten Igéje alapján kell 

cselekedned, és az a cselekedet, amit megteszel Isten Igéje alapján - az tulajdonképpen a hited.  
A Biblia azt tanítja, hogy ne csak meghallgatói legyetek az Igének, hanem cselekedjétek is azt, 

ha azt szeretnéd, hogy Isten Igéje mőködjön a te számodra is. 
 
Jakab 1:22 
„Az Igének pedig megtartói legyetek és ne csak hallgatói, megcsalván magatokat.” 
 
Mi az Ige alapján kell, hogy cselekedjünk. Ha csak olvasod az Igét, és nem az alapján cselekszel, 

nem tartod azt meg, akkor nem tudsz igazán hitben cselekedni.  
Valóban, ha az Igét olvasod, az építi ugyan a hitedet, de akkor tud igazából kifejlıdni a hited, ha 

azt a mindennapodban gyakorlod, és az Ige alapján cselekszel is.  
Más szóval azt szeretném mondani, hogy váljon a mindennapjaid részévé! A mindennapjaid 

kimondott szavaivá, mondataivá váljon Isten Igéje! Akkor fog növekedni a hited.  
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Ahogy növekszik a hited, úgy fog a sátán hatalma és az uralma alattad egyre inkább csökkenni. 
A körülötted lévı körülmények mind inkább kevésbé válnak szorongatóvá a számodra, a félelmek 
pedig megszőnnek.  

Mindenki számára el kell, hogy jöjjön az a nap, amikor teljesen megszabadul a félelmeitıl. 
Mindenki számára eljön az a nap, amikor valóban megszőnnek a félelmei, és a múltjában a 
szorongásai teljesen eltőnnek az életébıl.  

Ahogy növekszik a hited, úgy növekszik a jogod arra is, hogy megtudd kapni azt, amit Jézus 
adni akar neked. Egyre inkább magadévá tudod tenni azt, ami valóban hozzád tartozik Jézus 
Krisztusban. Elkezded magadévá tudni, amit addig csak reméltél.  

Addig csak reménykedtél, hogy lesz pénzed, hogy lesz egy jó állásod – hit által ez mind a tiéd is 
lesz.  

Nagyon sokan itt követik el a hibát: elmondják, hogy ’én Jézus Krisztus sebeiben 
meggyógyultam’ - de egy pillanat múlva kimondják a betegségüket is. Egyetértettél ugyan azzal, 
hogy Isten Igéje igaz, de nem az alapján cselekedtél, mert kimondtad azt is, hogy beteg vagy még.  

Ha Isten Igéje alapján cselekszel, akkor ki kell mondanod azt is, hogy: meggyógyultam.  
Ahogy az 1Péter 2:24 Igéje mondja: Jézus Krisztus sebeiben meggyógyultatok! 
Meg kell vallanotok, hogy: ezen Ige alapján közel kétezer évvel ezelıtt Jézus Krisztusban 

megkaptam a gyógyulásomat!  
Ez lenne az, amikor az Isten Igéje alapján cselekednétek - és ha ezt megtennétek, az összes 

betegség tünete elhagyná a testeteket.  
Mi történt?  
Ugyan mindenki egyetért azzal, hogy a Biblia igaz - de amíg csak egyetértesz vele, és nem az 

alapján cselekszel, addig ez számodra nem hoz semmi javulást.  
Amikor elkezdesz cselekedni is Isten Igéje alapján, amikor a szívedben hiszed el azt, amit a 

Biblia mond, akkor válik valósággá a te számodra, és ezáltal eljutsz egy olyan helyre, amikor 
egyszerően csak fölnézel, és azt mondod, hogy: Mennyei Atyám, köszönöm, hogy meggyógyultam – 
mert az Ige alapján jársz, és nem az alapján, amit látsz esetleg, vagy érzel a testedben.  

Meg kell vallanod, hogy: Jézus Krisztusban meggyógyultam, tehát egészséges vagyok, nem 
vagyok beteg! Köszönöm Neked Mennyei Atyám!  

Ez jelenti azt, hogy azon az Igalapon cselekszel.  
Mert ez nem ígéret, hogy majd meggyógyultok – ez tény, hogy már meggyógyultál – és ez közel 

kétezer évvel ezelıtt történt meg veled. Nyugodtan nevethetnél az ördögön!  
Én is ugyanezt teszem: amikor az ördög jön, és betegséget akar rám tenni, egyszerően csak 

nevetek rajta. 
Ugyanúgy állj ellen az ördögnek, amikor betegséget hoz rád, mint amikor arra akar rávenni, 

hogy lopjál. Minden ellen ellent kell állni, ami az ördögtıl van!  
El kell jutnod arra a helyre, amikor már csak egyszerően dicsıíted Istent, és köszönöd Neki azt, 

amit ígér neked a Bibliában.  
 
Jakab 1:2 
„Teljes örömnek tartsátok atyámfiai, mikor különféle kísértésekbe estek.” 
 
A kísértés tehát kihívást, tesztet jelent - bőnre való kihívás például -, és teljes örömnek tartsátok, 

amikor ilyenben van részetek.  
Nyilván nem azt értem ez alatt, hogy Istent dicsıítsétek, amikor betegek vagytok, de dicsıítsétek 

Istent azért, hogy még egy alkalmat kaptál arra, hogy bebizonyítsd, hogy hiszed Isten Igéjét - mert 
újra Isten Igéje alapján cselekedhetsz - és az hozza magával a hited további fejlıdését.  

Ezért kell megköszönnöd Istenek azokat a teszteket, amin végig kell menned.  
Egyszerően az én testemben nem is kell, hogy imádkozzam a gyógyulásért, egyszerően eltőnnek 

a tünetek.  
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Meg kell köszönnöd Istennek, hogy az vagy, amit a Bibliában mond rólad! Tehát meg kell 
vallanod, hogy: meggyógyultam azért, mert Jézus Krisztus sebeiben gyógyulást kaptam. Köszönöm 
Neked, Mennyei Atyám.  

Amikor hiszed, akkor válik a te tulajdonoddá.  
Azt mondja a Biblia, hogy az, aki hisz, annak már megvan.  
Ha azt hiszed, hogy majd megkapod – akkor ez nem a bibliai hit. Ha valaki hiszi azt, hogy kap 

valamit Istentıl - most arról beszélek, ha szeretnél választ kapni az imádságaidra, ha a hited 
szeretnéd, hogy mőködésbe lépjen -, akkor azt kell tenned, hogy az Isten Igéjét, az ottani ígéreteket a 
szívedben kell elhinni! Ezt követıen pedig az Isten Igéjével azonos dolgokat kell megvallani a 
száddal.  

Isten Igéjének a megvallása által növekszik a hited. Nem a bőneid megvallása által!  
Természetesen, ha megvallod a bőneidet, Isten megbocsát neked. Olyan messzire veti a bőneidet, 

mint a kelet a nyugattól!  
Milyen messze van a kelet a nyugattól? Ha elkezded nyugaton, és kelet felé akarsz menni nyugat 

irányába, soha nem jutsz oda. Ilyen messze vannak tıled is a bőneid, amikor megvallod Istennek.  
Mi most arról a megvallásról beszélünk tehát, amikor Isten Igéjét vallod meg a száddal úgy, 

hogy hit van a szívedben. A megvallásoknak a hitünkbıl kell származnia, abból, amit hiszünk a 
szívünkben – és ez az, ami gyızedelmessé fog tenni téged a problémáid fölött, és gyızedelmessé fog 
tenni minden akadály fölött, ami megakadályoz téged abban, hogy elérd a céljaidat!  

Nagyon sokan nem szívesen hallják ezt a fajta tanítást. Nagyon sokszor nem értik meg a 
gyülekezek, hogy mi az, amit ilyenkor szeretnék elmondani! 

A Márk 11:23 háromszor említi, hogy mondjad, és csak egyszer említi azt, hogy higgyed!  
Nagyon fontos, hogy ezt észre vedd: a keresztények ott rontanak, amikor a szájukkal 

kimondanak valamit. Nem a hitükben rontanak! 
 
Róma 10:8 
„De mit mond? Közel van hozzád az Ige (Rhema), a szádban és a szívedben van: azaz a hit 

beszéde, amelyet mi hirdetünk” 
 
Tehát a hit szava nemcsak hogy a szívedben kell, hogy legyen, de a szádban is - ahhoz, hogy az a 

te számodra mőködjön.  
A keresztények legtöbbjével ez a probléma, hogy a hit szava nincs a szájukban, mert egészen 

mást mondotok ki a szátokkal: jaj, itt van ez a fájdalmam! És az én nagymamám is pontosan ilyen 
reumás fájdalmakban szenvedett, és az édesanyám is pontosan így szenvedett. Én is ugyanebben 
fogok szenvedni! Azt gondoltam pedig, hogy már meggyógyultam.  

Így dolgozik az ördög, így lopja meg a gyógyulásodat. De ki kell igazítani magadat ilyenkor, 
még pedig oly módon, hogy az Isten Igéje alapján mondod ki a dolgokat. 

Ezt tette Jézus Krisztus is. Háromszor felelte azt az ördögnek: „meg van írva.”  
Hogy mondhatnád te az ördögnek, hogy: „meg van írva”, amikor még Bibliátok sincsen?  
Ezáltal csak tudatlanságodban az ördögnek adsz területeket az életedben, ahol tud munkálkodni 

rajtad. Mint például amikor a lakásodnak az ajtaját nyitva hagyod, amikor elmész.  
Ez egy nagyon nagy alapigazság, hogy az, amit megvallasz, az az, ami a tiéd lesz!  
Miért? Azért, mert azt hiszed igazán a szívedben. Az hiszitek, amit hallottatok elızıleg - ez lehet 

helyes, vagy lehet helytelen dolog is.  
Talán egy másik kereszténytıl hallottátok, halljátok a híreket, például: az ország tönkre megy, 

teljesen a tönk szélén áll már, nincs reményég már.  
Ha mindig ezt halljátok, ebben fogtok hinni.  
De Isten Igéje nem ezt mondja! Isten Igéje azt mondja, hogy te gyızedelmes vagy Jézus 

Krisztusban!  
Ez az, amit neked meg is kell kapnod! 
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Nem úgy megy, nem az a sorrend, hogy majd ha már megkaptam, akkor meg is vallom. Az a 
sorrend, hogy elıször meg kell vallani hitben, és utána kapod meg.  

Ha az ellenkezı sorrendben csinálod, akkor helytelenül teszed, és soha nem is fogod megkapni. 
Ugyanez a helyzet az üdvösséggel is.  
Ezt az üdvösség Igét minden alkalommal használjuk: 
 
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.” 

 
Isten a megvallási törvényeken keresztül tud mőködni az életedben. A kereszténységet hívják a 

nagy megvallóknak. A megvallás törvénye pedig ez: amit hiszek a szívemben, azt mondom ki, még 
mielıtt tudom, hogy az nekem megvan.  

Pontosan ezen törvény alapján kapod meg az üdvösségedet, és kapod meg a gyógyulásodat is. 
Megvallom hitben, még mielıtt az enyém lenne a valóságban.  

És amikor hit van a szívedben Isten Igéje iránt, és azt megvallod a száddal, abban a pillanatban 
kihívást kapott az ördög. Elmondod az ördögnek, hogy: én Jézus Krisztus sebiben meggyógyultam, 
és én elhiszem, hogy meggyógyultam. Én egészséges vagyok!  

Vagy pedig teheted azt is, hogy miután kijössz a gyógyító kenetért, állandóan nézed a testedet, 
hogy mikor gyógyultál meg, és az ördög mondja, hogy: úgysem fogsz meggyógyulni.  

Azt kell mondanod az ördögnek, hogy: nem, nem ördög, én meggyógyultam - hiszen már Ézsaiás 
53:4-5-ben is azt olvashatjátok, hogy Jézus Krisztus elhordozta a betegségeidet és fájdalmaidat, az İ 
sebeivel gyógyultunk meg. Ezt olvasod ott a Bibliában!  

Ez akkor mőködik a számodra, amikor elhiszed ezt a szívedben. Hit által tudod megkapni.  
Mondd meg az ördögnek, hogy menjen és vitatkozzon Istennel, és ne teveled. Mert ha hiszed 

Isten Igéjét, és az alapján cselekszel, akkor válik a tiéddé. 
Nézzük meg, hogyan kapod meg az üdvösségedet - mert a szívünkkel hiszünk az igazságban, és 

a szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségünkre.  
 
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.” 

 
Tehát amikor fölálltok és megvalljátok, hogy hiszitek, hogy Jézus Krisztus feltámadt a halálból, 

és ezt meg is valljátok a szátokkal - tehát kimondjátok -, és megkéritek, hogy legyen az életetek Ura 
és Megváltója. Meg kell vallanotok, hogy hisztek, hogy İ föltámadt a halálból, meg kell vallanotok, 
hogy İ a ti Uratok és Megváltótok - és akkor kaptad meg a megváltásodat!  

Abban a pillanatban, amikor ezt megtetted, akkor teremti újra a szellemedet, akkor kaptad meg 
az újjászületésedet.  

Tehát mit tettél? Megvallottad, amit hittél a szívedben - mert szívvel hiszünk az igazságra.  
Nem tudod kiérdemelni, ajándékként kapod! Isten szeretetét ajándékként kapod. Hiszen Isten 

úgy szerette ezt a világot, hogy az egyszülött Fiát adta oda értünk.  
Látjátok, Isten azt várja, hogy te elıször megvalld azt, ami a szívedben van hit által, és utána 

teszi meg, amit megvallottál. Utána van meg a bizonyosságod a Szent Szellem által arról, hogy te 
meggyógyultál, és hogy üdvösséget kaptál.  

Elıször megvallod, és utána kapod meg a bizonyosságát a szívedben, hogy ezt Isten valóban 
megtette. A te megvallásaid teremtik meg a dolgok valóságát – és miután megvallottad, utána 
cselekszik Isten, és utána teremti újra a szellemedet. 
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Ugyanez a helyzet a Szent Szellem keresztséggel. Elıször ezt is meg kell vallanod, hogy 
ajándék, és hiszem, hogy megkaptam a Szent Szellem keresztséget, és bennem lakozik.  

Amikor ezt az imádságot így elmondtuk egy gyógyításon, a következı héten jöttek az emberek 
nagyon sokan, és mondták, hogy megkeresztelkedtek Szent Szellemben, és nyelveken beszélnek.  

Abban a pillanatban, amikor megvallottad Jézus Krisztust életed Urának és Megváltójának, Isten 
újra teremti a szellemedet, és az İ örök életét és szeretetét teremti a te szellemedbe.  

Ha te ezt a törvényt valaha is megérted, akkor az életed bármely területén tudod alkalmazni ezt a 
törvényt, mert mindenhol ugyanígy mőködik ez az alapvetı törtvény!  

Ez az, amit én Dallas Texasban tettem, közel 17 évvel ezelıtt. Az Apostolok Cselekedetei 2:4 
alapján megvallottam, hogy megkaptam a Szent Szellem keresztséget. Soha senki nem tett nekem 
bizonyosságot errıl. Elolvastam az Igét, megkaptam, megvallottam, nem tudtam semmit róla. 
Elkezdtem beszélni nyelveken. Azonnal elindult nálam a nyelveken szólás. Soha nem kételkedtem a 
szívemben az Isten Igéje felıl.  

Az a gond, hogy az emberek megpróbálják a gondolataikat kianalizálni - az ördögnek is 
pontosan ez a területe, ahol hozzád tud férkızni: a gondolataidban. Ezért nagyon fontos a Biblia, 
mert a gondolataidat tudja kiegyengetni, és kiegyenesíteni Isten Igéje alapján.  

Ugyanaz a törvény mőködik tehát az üdvösségednél, mint a Szent Szellem keresztségednél.  
Ez Isten törvénye: elıször hiszed a szívedben, megvallod azt, és utána válik valósággá az 

életedben.  
Ugyanez a helyzet a gyógyulással is. Amíg még a tested mindig fájdalomban van, betegségben 

vagy, görcsök között vagy esetleg, megvallod, hogy te hiszed, hogy Jézus Krisztus sebeiben 
meggyógyultál, és elfogadtad a gyógyulásodat. 

Mi az alapja annak, hogy gyógyulást kapsz? Ézsaiás 53:4-5 Igéje.  
Abban a pillanatban, amikor az ördög hozzám jön, és fájdalom, betegség tüneteit teszi a 

testemre, azonnal megvallom ezeket az Igéket a gyógyulásról, ami a Bibliában van.  
Ez az, amit tenned kell tehát: az ördög képébe meg kell vallanod Isten Igéjét! Így kell ellenállni 

az ördögnek, amikor kísért - ahogy ezt Jézus is tette. Azt mondta az ördögnek, hogy: „meg van 
írva!” 

Így van megírva. Olvasd föl az ördögnek! 
 
Ézsaiás 53:4-5 

„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.”  

 
Lehetséges, hogy a tünetek nem azonnal hagyják el a testemet, de én kitartok a megvallásom 

mellett! Nem foglalkozom vele, hogy az egy nap alatt, egy hét alatt, egy hónap alatt, vagy két hónap 
alatt hagyja el a testemet. Egyszer hét évembe került, hogy valamilyen tünetet a testemrıl leküzdjek! 
Nem voltam igazából szorgalmas, mert ha szorgalmas lettem volna, hamarabb is legyıztem volna - 
de megtettem.  

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

ragaszkodjunk hitvallásunkhoz.” 
 
Van még egy Ige itt a Zsidó levélben, ahol az Ige Jézus Krisztust a mi megvallásaink 

apostolának nevezi: 
 
Zsidó 3:1 
„Annakokáért szent atyafiak, mennyei elhívásnak részesei, figyelmezzetek a hitvallásunk 

apostolára és fıpapjára, Krisztus Jézusra.” 
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Itt a vallás szó helyett magvallást ért mind a két Ige alatt a Biblia. Az angolban is megvallást 
találtok, nem vallást. 

Visszatérve az 1Péter 2:24-re, mit mond itt Isten számodra? A hitetek Isten Igéjére kell, hogy 
alapot vessen - amit Isten Igéje mond, abban kell hinned. 

Az mondja itt az Ige, hogy Jézus Krisztus sebeiben meggyógyultatok.  
Tehát miután én imádkozom, és elhiszem, hogy választ kaptam az imádságomra, nem tekintek 

továbbá a testemben a betegség tüneteire. Egyszerően nevetek az ördög képébe.  
De el kell jutnotok a saját magatok bizalmában, hogy hitetek legyen a saját hitetekben.  
Miután egy pár alkalommal így meggyógyulsz - tehát elhagy az ördög a betegség tüneteivel-, 

szinte az élet minden területén gyızedelmessé válsz. 
Jártunk gyógyításon Magyarország déli részén, ahol egy fiatalasszony közeli vakságból gyógyult 

meg. Az ı két kiskorú gyermeke is meggyógyult. A kislány sérvbetegségbıl, a kisfiú pedig lúdtalp 
betegségébıl gyógyult meg. Miután meggyógyult, hosszabb idı múlva eljött egy másik 
gyógyításunkra, és mondta, hogy most más betegségbıl kér gyógyulást, de az ördög megint mondta 
neki, hogy: ez alkalommal úgysem fogsz meggyógyulni.  

Ilyenkor csak nyugodtan nevess rajta!  
Miért kapnál te gyógyulást? Miért kapnék én gyógyulást?  
Azért kaptok gyógyulást, mert Jézus Krisztus már megszerezte a számotokra. Nem kell, hogy 

megkapjam, hiszen már megkaptam a gyógyulásomat. Az İ sebeiben kaptam gyógyulást közel 
kétezer évvel ezelıtt.  

Bármilyen tünetek is jelentkeznek tehát a testemben, egyszerően elhanyagolom. 
Megparancsolom a tüneteknek Jézus Krisztus Nevében, hogy hagyják el a testemet.  

Az ördög le van gyızve! Én pedig gyızedelmes vagyok Jézus Krisztusban! 
Meg kell tanulnotok ezt a törvényt! 
Amikor én büszkén megvallom - akkor lesz az enyém az, amit megvallottam.  
Ezért nagyon fontos, hogy használjátok a szátokat, hogy azt kimondjátok. Ahogy Isten is 

kimondta az İ Igéjét, te is mondd ki - és egyet kell értened azzal a szívedben. 
Ha én a betegségeimmel és a fájdalmaimmal értek egyet - akkor nincs a számotokra remény a 

gyógyulásra, nincs gyógyulás. Az én számomra sincs ebben az estben gyógyulás. Ezért én Isten 
Igéjével értek egyet, és megdorgálom, megfeddem a betegséget és a fájdalmat - és a megvallásaim 
által kapom meg azt, amit Jézus Krisztus tett az én számomra.  

Tudnotok kell azt is, hogy a hiteteket a megvallásaitok alakítják ki! 
Ha már egyszer imádkoztam érted, és azt mondod, hogy: arra várok, hogy Isten majd 

meggyógyít engem – akkor te megtagadod azt, hogy már meggyógyultál. Tehát akkor nem azt hiszed 
magadban, hogy valóban meggyógyultál már. A helytelen dolgot mondtad ki - pedig kimondtad, 
amit hiszel a szívedben.  

Meg tudod változtatni, amit hiszel a szívedben, Isten Igéje alapján! 
Egyetlen egy dolgot mondhatsz ki a száddal, amit Isten Igéje ír: Jézus Krisztus sebeiben 

meggyógyultam! 
 
Filippi 4:6-8 
„Semmi felıl ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden 

alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten elıtt. És az Istennek békessége, 
mely minden értelmet felülhalad, meg fogja ırizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus 
Jézusban. Továbbá, atyámfiai, csak azokról gondolkodjatok, amik igazak, amik tisztességesek, 
amik igazságosak, amik tiszták, amik kedvesek, amik jó hírőek; ha van valami erény és ha van 
valami dicséret.” 

 
Mit mond a 6. vers: „semmi felıl ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben 

minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten elıtt!”  
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Mit köszöntök Istennek? Azt, hogy már meghallgatta az imádságodat, és meg is válaszolta azt.  
Ez a legnagyobb problématerület a keresztények számára! 
Én azt mondanám talán, hogy a keresztények 90%-a nem hiszi igazán a szívében, hogy amikor 

imádkozik, akkor Isten meghallgatja. Talán azt elhiszi, hogy egy másik ember imádságát 
meghallgatja Isten, de hogy az enyémet meghallgatja, azt nem hiszi el. 

Ha valamelyik kisgyerek, aki itt van ma, kér egy ajándékot karácsonyra – és megígéred, hogy 
megkapja, ha türelemmel lesz. A következı nap megint megkéri, harmadik nap megint megkéri, és 
ezt minden nap megteszi. Azt gondolod majd a gyerekrıl, hogy valami nincs rendben vele - hiszen 
úgy cselekszik a kisgyerek, mintha te nem hallgattad volna meg ıt.  

Úgy kell dicsıíteni Istent, amikor imádkozol, mint aki meghallgat, és már meg is válaszolt téged.  
Amikor megkéred Istent, akkor már dicsıítened is kell azért, hogy meghallgatott, és 

megválaszolta az imádságodat. Ha szükséged van bizonyos mennyiségő pénzre, megkéred az Atyát, 
és utána elhiszed, hogy megkaptad, és megköszönöd neki. 

Szükséged van, mondjuk egy állásra. Ilyen módon kapsz meg mindent Istentıl. Meg kell 
köszönöd Neki, hogy már megkaptad.  

De ahhoz, hogy tényleg legyen bizodalmatok ebben, és legyen hitetek abban hogy Isten 
meghallgat, és megválaszolja az imádságodat, ahhoz hitre van szükséged. A hit pedig nem más, mint 
amikor Isten Igéje alapján cselekszel - és a hit mindig jó jelentésekkel tér vissza hozzád.  

Isten Igéjének a megvallása ad mindig megoldást a problémákra. 
Amikor ilyen módon tanítok az emberek nagyon sokszor nem értik meg ennek a lényegét.  Azt 

gondolják, hogy ez már talán az okkultizmus területe, amit most tanítok.  
Ez nem elmebeli technika, vagy okkultizmus! Hiszen azok a technikák amik léteznek, mind-

mind a te saját képességeiden alapulnak. A te saját képességeidre alapoznak, hogy majd te az alapján 
tudsz valamit megjobbítani. Az hiszik, hogy az ı elméjük maga Isten.  

De mi azt tesszük, hogy mi Isten Igéje alapján teszünk megvallásokat, és abban hiszünk, hogy az 
İ képességei által lesz nekünk jobb. 

Az egyik, amirıl beszéltem tehát, csupán egy mentális megvallás.  
A másik pedig, amit mi teszünk, az pedig egy szellemi megvallás, a szellemi Igének a 

megvallása. Minden nap és minden nap meg kell tenned a megvallásokat, hiszen minden nap 
szembesülsz valamivel, vagy a betegséggel, vagy bármi mással az életben. Nagyon fontosak a 
szavak, a szeretet szavak, Isten szavai – azok befolyásolják az egész életünket.  

Azt is tudod, hogy a teáltalad kimondott szavak saját magadat legalább annyira befolyásolják, 
mint amikor mások mondnak ki szavakat rád, vagy te mondasz ki másokra szavakat. Amikor azt 
mondod, hogy: úgy sem tudom ezt megcsinálni! Nincs elég erım ahhoz, hogy ezt megtegyem.  

Amikor ezt megteszed, hogy ezt kimondod, szabályszerően lehet érezni, hogy elhagy a fizikális 
és mentális erıd - egyszerően valóban gyenge lettél, nem tudod megcsinálni, és gyengén ott 
maradsz. Összezavart gondolatokkal ott maradsz gyengén egyedül, kétségekkel a fejedben, mert 
elment, elhagyott az erıd – úgy, ahogy mondtad.  

A megvallásaink mindig a hitünknek egy kifejezési módja.  
Akár van hited magadban, és azokban, akiket szeretsz, vagy a Bibliában, a Biblia szerzıjében - 

vagy lehet hited a betegségekben, és a betegség szerzıjében, a gyengeségben.  
Sajnos ez az, amit az emberek leginkább tesznek: megvallják a hitüket a betegségükben, a 

kudarcaikban, az összezavart gondolataikban.  
Halljátok, hogy megvallják a szülık, hogy a gyerekek milyen szófogadatlanok és milyen 

rosszak.  
Én azt teszem, hogy a gyermekeim számára megvallom, hogy azok szófogadók, és ezáltal 

szófogadókká is válnak. Mert az én hitem által történı megvallás valósággá teremti a dolgokat, 
amiket megvallottam. 

Lássátok be, hogy az emberek ott hibáznak, hogy folyamatosan a helytelen dolgokat vallják 
meg!  
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A férj-feleség viszonylatban, amikor megvalljátok, hogy a párotok nem a helyes dolgokat 
cselekszi.  

Folyamatosan a kudarcokat valljátok meg, és nem veszitek észre, kirabol benneteket a ti 
képességeitekbıl és a lehetıségeitekbıl. A megvallásaitok a sima egyszerő utat egy nehéz 
göröngyös úttá teremti, ha helytelenül teszitek a megvallásokat - de így igaz!  

A gyengeség megvallása megkötözöttségekbe tesz téged. Ha például állandóan és folyamatosan 
a szegénységrıl beszélsz, akkor meg is lesz az neked. Ha a pénz hiányáról beszélsz, akkor meglesz 
neked. Akkor mindig is mindennek a hiányában leszel, ha arról beszélsz, hogy neked nincsen.  

Nem saját magam felıl dicsekszem most! Soha nem hallottad a 17 év alatt, amióta ezt az 
igazságot megismertem, hogy én azt mondtam volna, hogy nekem például nincs pénzem. Soha 
senkitıl nem fogadtam el szolgálati adományt. Soha senkinek nem mondtam ki, hogy én valamiben 
is szükséget szenvednék, mert Isten az én forrásom, és Isten minden szükségemet kielégíti, az İ 
dicsıségének a gazdagsága szerint - ahogy a Filippi levélben olvashatod. 

 
Flippi 4:19 
„Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az İ gazdagsága szerint 

dicsıségesen a Krisztus Jézusban.” 
 
Soha ne valld meg a dolgok hiányát, mert az téged csak megkötözöttségekbe fog tartani!  
Ez a Bibliának egy alapvetı törvénye: annak, akinek van, annak még adnak, és annak, akinek 

nincs, attól még azt is elveszik, amilye volt neki.  
Milyen hatalmas különbséget fog hozni ez az életetekben, amikor megtanuljátok, hogy hogyan 

kell beszélnetek! Mert amiket kimondotok a szátokkal, az tulajdonképpen a hitetek tükörképe.  
Amikor a hiányt és a rosszat, a negatív dolgokat mondjátok ki, azáltal Istent kizárjátok 

magatokból, és a sátánt engeditek be. Ha a betegségeket emlegetitek állandóan, hogy milyen 
betegségetek van, és milyen fájdalmaitok vannak, akkor azt hozzátok magatokhoz közel, a sátán tud 
titeket egyre jobban megközelíteni.  

Tehát kirabolják saját magukat Isten gazdagságából, és a sátánt engedik magukba, az ı 
betegségeit és fájdalmait engedik magukra tenni. 

Nagyon javasolom, hogy kezdj el figyelni arra, hogy mi az, amit te mondasz, és mi az, amit a 
többiek mondanak, és soha ne felejtsd el, hogy amikor hallasz valakitıl valamit mondani: amit 
mond, az az, amit a szívében hisz.  

De ha rajta kapsz valakit ilyen helytelen megvalláson, ne rögtön támadj rá, csak figyelj rá, hogy 
miket mondanak ki az emberek, hogy mikben hisznek a szívükben. Meg fogod látni, hogy nem a 
helyes dolgokban hisznek.  

Ezért van az, hogy sajnos nagyon sokszor a keresztények is a helytelen dolgokat vallják meg, 
mert a helytelen dolgokban hisznek. A legfontosabb dolog tehát az, amiben hiszel.  

A következı héten arról fogok tanítani, hogy hogyan lehet az Isten Igéjén elgondolkodni, 
elmélyedve a szívedbe ültetni Isten Igéjét.  

A Biblia azt tanítja, hogy újítsátok meg az elméteket, a gondolkodásotokat Isten Igéje alapján.  
Többnyire a keresztények ugyan elhiszik Isten Igéjét, de amikor odakerülnek, hogy megvallást 

kell tenniük, akkor egészen mást mondnak ki.  
Sajnos én is beleesek néha ebbe a hibába: amikor mérges leszek, sajnos én is a helytelen 

dolgokat mondom ki ahelyett, hogy várnék, becsuknám a számat, és utána azt mondanám ki, amit 
valóban hiszek a szívemben.  

De ez nem csupán annyi, nehogy azt higgyétek, hogy meg kell tanulni egy új nyelvet, és azt kell 
beszélni, csak ki kell mondani dolgokat. Hitnek is ott kell lenni mellette.  

Körülbelül egy évvel ezelıtt Magyarország északi részén tartottam egy gyógyítást. Egy 
református pásztor szervezte a gyógyítást. Ott üdvözölt egy mővelıdési házban, ı szervezte a 
gyógyítást. Tökéletes angolsággal felolvasott egy üdvözlı levelet, de amúgy egy szót nem tudott 
beszélni angolul.  
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Valószínőleg megkérhetett valakit, aki tudott angolul, vagy pedig elıvette a szótárt, és kiírta a 
szavakat, és egy tökéletes angol levél kerekedett belıle - mert angolul akart hozzám szólni, és azt 
meg is tette. Köszöntött engem angolul.  

Tudta, hogy ı mit akar mondani, de igazából mégsem mondta azt ki.  
Ugyanez a helyzet a megvallásokkal is. Kimondhatjátok a helyes dolgokat ugyan, de nem fog 

mőködni  számotokra, amíg nem a szívetekben való hitbıl mondjátok ki - mert amit hisztek a 
szívetekben, az sokkal fontosabb, mint amit kimondotok!  

A legtöbb keresztény itt hibázza el, mert nem a helyes és megfelelı dolgokban hisznek a 
szívükben - de megtanulják ezt a fajta nyelvet, megtanulják a megvallások nyelvét. Járnak körbe, és 
mindenhol a helyes és megfelelı dolgokat mondják, de mégsem kapnak semmit Istentıl, mert nem a 
szívükbıl mondják ki, nem a szívükben hiszik, nem a szívük mélyébıl jön az, amit mondanak.  

Mert ez nem egy formula, egy képlet, hanem ez egy élet. Ez egy élet törvény.  
Ha az ördög nyomást tesz rád, az ördög nyomaszt téged, akkor úgyis meg fogod látni, mi az, 

amiben hiszel a szívedben.  
A keresztények úgy gondolják, hogy ez egy formula, amelyben beszélni kell - végül is, ha 

nagyon-nagyon sokat mondja az ember, akkor az a hitévé válik -, és reménykednek abban, hogy 
Isten tesz valamit.  

De a hit nagyon egyszerően megfogalmazva nem más, mint Isten Igéje alapján való cselekvés.  
Hinni a szívedben, és kimondani a száddal: ennyit jelent a hit. 
A tény tehát az, hogy Jézus Krisztus már mindent megadott a számodra, amire neked valaha is 

szükséged lesz az életben. Ha hiszed ezt a szívedben, ki is kell mondanod, és utána válik valósággá a 
te életedben.  

Ez egy hatalmas igazság! 
Nagyon sok keresztény veszti így el a gyógyulását, hogy meggyógyul, és mégis a helytelen 

dolgokat mondja ki. Az ördög vissza tudja tenni rájuk a betegségüket.  
Ezért nagyon figyeljetek arra, amit kimondotok!  
Ha nem a helyes dolgokat mondjátok ki, akkor menjetek Isten Igéjéhez közel, és mélyedjetek el 

Isten Igéjében.  
Mert az igazág az, hogy a világ kerít hatalmába, és a világi dolgok szerint gondolkodsz, és 

azokat mondod ki.  
Azok számára, akik ma elsı alkalommal vannak itt, ezt a törvényt, amirıl most tanítottunk, most 

rögtön mőködésbe hozzuk. Mert ahogy olvastuk: a szívetekben kell hinnetek az igazágban, és a 
szátokkal pedig megtenni errıl a vallást. 

Az üdvösségrıl fogunk tehát most egy közös megvallást megtenni, úgy, ahogy azt olvastuk a 
Róma 10:9-10-ben, ahol ennek a mai tanításnak a magvaként azt mondja a Biblia, hogy ha a 
szívedben hiszed, hogy Jézus Krisztus feltámadt a halálból - ezt mindenki tudja a szívében, hogy 
hiszi, vagy nem hiszi -, és a szájával megvallja Jézus Krisztust élete Urának és Megváltójának, akkor 
kapja meg az üdvösségét. 

Mit jelent ez a szó, hogy üdvösség?  
Azt jelenti, hogy Isten a gyermekévé fogad, Mennyei Atyád lesz. Nem csak egyszerően Istened 

lesz, hanem Mennyei, gondoskodó, féltı és szeretı Atyád lesz. Azt jelenti, hogy az összes jogot, 
amelyet a Bibliában Isten az ı gyermekei számára át akar adni, az mind a tiéd.  

Hogyan válik a tiéddé?  
Errıl ma részletesen szóltunk, hogy hogyan teheted a magadévá. Ez egy hatalmas kincsestárház.  
Ha Istenhez akarsz tartozni, ha gyermekévé akarsz válni, meg kell tenned ezt a megvallást.  
Nagyon fontos, hogy ezt mindenki saját szabad akaratából kell, hogy megtegye, hiszen Isten nem 

kényszerít semmit sem ránk. Nagyon fontos, hogy ezt megértsétek! Nektek van ott a kezetekben a 
döntés! Meghagyta Isten a saját szabad akaratotokat.  

Nem kötelezı a mennyországba menni, nem kötelezı Isten védı keze alá tartozni. Nem vagy 
köteles Isten Fiává lenni, mert Isten nem az İ akarata szerint akar téged a gyermekének tudni, 
hanem azt szeretné, ha te saját magadtól mennél İhozzá, és kérnéd meg erre. 
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Ezt a megvallást fogjuk most megtenni!  
Álljunk föl mindannyian! 
Ez megvallása csupán annak, amit hisztek a szívetekben, és a szátokkal kell a megvallást tenni.  
 

„Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia! 
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bőneimért, a Biblia tanítása szerint. 

Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból az én megigazulásomért! 
Kérlek, Jézus, hogy legyél az én Uram, és Megváltóm, és Gyógyítóm! 

Jézus, Te vagy az én Uram, és Megváltóm, és Gyógyítóm! 
És én meg vagyok váltva, és ez az igazság!  Amen!” 

 
Ez az a pillanat, amikor Isten újrateremtette a szellemeteket!  
Nem tudjátok kiérdemelni, mert kegyelembıl üdvözültetek, hit által, és ez nem a saját magatok 

érdeme, hogy senki ne dicsekedhessék! Nem cselekedetekbıl kaptátok, hogy senki ne kérkedjék!  
Nagyon fontos, hogy ezt megértsétek: semmit nem kapsz Istentıl a te képességeid alapján, vagy 

a te képességeidre való tekintettel! Egyszerően csak hinned kell a szívedben, és el kell fogadnod, és 
ki kell mondani, hogy megkaptam.  

Ez mindenre mőködik! Ez egy alapvetı törvény. Mindent, amit Istentıl kapsz, ajándékként 
kapod.  

Jézus mindent megtett már értetek, csak hiszed-e a szívedben - ez a kérdés, és kimondod-e a 
száddal? Mert a megvallásaid által jönnek a tulajdonodba a dolgok.  

Ez a keresztény életforma.  
Ahogy a 2Korinthus 5:7-et nagyon sokszor elolvassuk: mert hitben járunk, és nem a látásban – 

vagy egy másik fordítás szerint nem a szemlélésben.  
Itt Pál apostol azzal kapcsolatban tanít, hogy amíg vándorként élünk e testben – mondja -, addig 

távol járunk az Úrtól - de szívesebben elhagyná a testét, mert akkor már hazaköltözhetne az Úr Jézus 
Krisztushoz.  

Tehát ahogy a Biblia tanítja, nem ez a végleges otthonunk. Itt csak átutazók vagyunk. A 
mennyország végleges otthonunk!  

Jézus Krisztus azt mondta a tanítványainak búcsúzóul, hogy: elmegyek, és helyet készítek a 
számotokra, és utána visszajövök értetek.  

Egy mennyei hazát épít ki nekünk. Egy hatalmas palotában fogunk élni. Megtette már ezt is 
Jézus.  

Nem ez az igazi világ, amiben élünk - itt csak átutazók vagyunk. Szellemi lények vagyunk, csak 
fizikai testet öltöttünk, fizikai testben élünk, de itt csak átutazók vagyunk. 

Pál pontosan errıl beszél itt a korinthusiakhoz, hogy amíg a testemben vándorként élek, távol 
vagyok az Úrtól, de amikor elhagyom a testemet, akkor hazaköltözök Jézushoz.  

A testünk tehát nem a mi valós lényünk, nem a lényegi valónk. Késıbb történik meg a testünk 
feltámadása. 

Azt mondja a két Igevers között: mert hitben járunk, és nem a látásban, nem a szemlélésben.  
Gondoljatok arra, amikor Jézus a hitetlen Tamáshoz szólt! Amikor Tamásnak elmondták, hogy 

Jézus feltámadt a halálból, azt mondta Tamás, hogy: nem hiszem addig, amíg én a saját ujjaimat 
nem tehetem az İ sebeibe.  

Amikor Jézus megjelent Tamásnak, elsı dolog volt, amit mondott: gyere Tamás, és tedd az 
ujjaidat a sebeimbe! Tamás ezt mondta erre: ó, Uram, ó, Istenem!  

De Jézus nem parancsolta ezt meg! Azt mondta Jézus, hogy: boldogok, akik nem láttak engem, 
és mégis hisznek bennem! 

Hányan voltatok ott, amikor Jézus Krisztus kereszthalált halt értünk? Hányan voltatok ott közel 
kétezer évvel ezelıtt, amikor Jézus Krisztus elhordozta a bőneinket?  

 


