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ALAPTANÍTÁSOK 
Megvallásaink 3. – Hitünk megvallása 

 
Mai tanításunk a megvallások sorozatának következı tanítása. 
 
Zsidó 4:14 
„Lévén annakokáért nagy fıpapunk, aki áthatolt az egeken: Jézus, az Istennek Fia, 

ragaszkodjunk hitvallásunkhoz.” 
 
A mai megvallás Ige-sorozatot a Zsidó levél ezen Igéjével kezdtük, és a másik hármat kihagytuk, 

amit az elızı tanításokon felolvastunk, ami szintén a megvalláshoz tartozik, mert nagyon sok 
mindent szeretnék ma átfedni. 

Egy ismerısöm, aki nagyon rég hallgatja a tanításaimat, megkérdezte a múlt héten, hogy a 
fejfájása, amiért imádkozott, hogy elmúljon, nem múlt el azonnal, hanem ott volt még egy darabig - 
és megkérdezte, hogy mi az oka ennek?  

Az elsı az, hogy az Isten birodalmában nincs idıtengely, és ezért csak annyit mond az Ige, hogy 
ragaszkodjunk a hitvallásunkhoz, az meg fog történni.  

Mondhatnánk úgy is, hogy ez a mai tanítás, amit ma itt megtanulsz, a lehetı legfontosabb része a 
keresztény életednek, ha boldogulni akarsz! A legértékesebb, és a legfontosabb tanításának tartom 
ezt az Újszövetség tanításai közül, és sajnos elég keveset lehet errıl hallani, nem figyelnek oda erre 
az emberek. 

Mik azok a megvallások, amikhez ragaszkodnunk kell? Mirıl ír itt az Ige?  
Jézus Krisztus megváltott minket a halál alól. „Akiben van a mi megváltásunk” – ahogy mondja 

az Ige. A Biblia azt mondja tehát, hogy megváltást nyertünk - ezért tehát ezt a megváltásodat meg 
kell vallanod, és ragaszkodnod kell ehhez a megvalláshoz! Meg kell vallanod tehát, hogy a sátánnak 
nincs többé uralma feletted, és te gyızedelmeskedtél felette!  

A keresztény szövegkörnyezetben a megvallás annyit jelent, hogy: azt teszed, amirıl beszélsz – 
ezt jelenti a megvallás.  

Nagyon sokszor abba a hibába esünk, hogy a gyülekezetben elmondunk valamit, amit ott 
hallunk, és amikor kikerülünk az életbe, otthon, a munkahelyre, akkor pedig teljesen mást mondunk, 
ami azzal nem vág össze.  

Nagyon vigyázzatok arra, hogy vágjon össze a megvallásotok - az a megvallás amit itt 
elmondotok, és az, amit az életben megtesztek!  

Sajnos - döbbenetes ugyan, de így van -, hogy a keresztények többet beszélnek az ördögrıl, mint 
Jézus Krisztusról.  

Ausztráliában amíg pásztorkodtam, az emberek folyton folyvást jöttek, és mesélték, hogy milyen 
problémáik vannak, hogy támadta meg ıket az ördög, milyen nehézségeik, milyen betegségeik 
vannak. Ott beszéltem a nyelvet, és az elsı dolog volt, hogy leállítottam ıket. Ezt a fajta beszédet 
nem engedtem meg.  

Itt megvannak a nyelvi akadályok, nem értem, hogy mit mondotok nekem, de nagyon fontos, 
hogy így ne beszéljetek, mert nem azt teszitek, amit kellene. Nem azt mondjátok el, amit az Úr Jézus 
tett értetek. Amit a Jézus Krisztus tett értetek, azt kell megvallani!  

Ehelyett azt teszitek, hogy amit az ördög tett veletek, arról beszéltek.  
Ez nagyon furcsa volt azoknak az embereknek, akiknél pásztor voltam, nem értették meg ezt a 

fajta gondolkodást. Leállítottam ezt a fajta beszédet. Nem engedtem meg, hogy az ördögrıl 
beszéljenek. Meg kellett változtatniuk az egész gondolkodásmódjukat, és elıttem csak arról 
beszélhettek, amit Jézus Krisztus tett értük. Olyan volt az életük tehát az én környezetemben, mintha 
egy idegen országba mentek volna. Ezért egy bizonyos ideig, amíg megváltoztak, olyan volt, mintha 
egy másik világba kerültek volna. Nem tudták, hogy hogyan beszéljenek, mit mondjanak - mert a 
régi siralmaikat senki nem hallgatta meg a régiek közül.  
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Mert ha arról beszélsz csak folyamatosan, amit az ördög tett veled, ezzel nem teszel mást, mint 
átadod az életed felett az uralmat az ördögnek.  

Nagyon sok keresztény ezért veszti el azt, ami járna neki, mert a megvallásainál nincs résen. 
Arról beszélnek folyamatosan, amit az ördög tett velük, és hogy milyen szörnyő idıket kellett 
átélniük.  

De ha én neked lennék, én ezekrıl nem beszélnék. Én a probléma legmélyén, a legközepén 
megtanultam azt, hogy a gyızelemrıl kell beszélni. Jézus Krisztus gyızedelmessé tett minket, és a 
gyızelem mindig bekövetkezik.  

A körülményekkel szemben mindig a gyızedelmet kell megvallani, és akkor bekövetkezik!  
Nagyon sokatokat a körülményeik, a külsı tényezıik uralják. A kudarcaitok uralnak benneteket. 

A kudarcok legmélyén is ki kell tartani a hitmegvallásaitokban. Van egy Ige a Bibliában: 
 
Filippi 4:19 
„Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az İ gazdagsága szerint 

dicsıségesen a Krisztus Jézusban.” 
 
Minden szükségeteket betölti Jézus!  
Csak félig szeretnéd megkapni a szükségeid kielégítését? Vagy csak alig akarod megkapni? 

Hiszen így beszéltek - ezt fogjátok akkor megkapni.  
Én azt hiszem, hogy bármelykınk, bármelyik keresztény ezen Ige alapján, ha ezt megvallja, és ez 

alapján cselekszik is, megkapja, amit az Ige ígér. Ezért én megvallom, hogy az én életemben ez az 
Ige igazság, ezért én, ha valaki megkérdez, azt válaszolom, hogy: az én Istenem betölti az összes 
szükségemet, az İ dicsısége és gazdagsága szerint Jézus Krisztusban! De ezt a szívetekben kell 
elhinni - mert ha nem így teszel, akkor csak a szegénység tünetei jelentkeznek.  

Múltkorában egy asszony elmondta, hogy meggyógyult. Egy nagyon egyszerő asszonyt 
képzeljetek el. Utána valaki elmondta neki, hogy: neked mégis csak betegnek kellene lenned. Nagyon 
nagy problémát okozott neki, mert nem tudta, hogy hogyan szerezze vissza a daganatokat  a testébe.  

Ez nagyon jól mutatja, hogy mindig, amit hallotok, és elhisztek, az valósul meg bennetek.  
Amikor meghallotta, hogy a gyógyulás az övé, és hogy meggyógyulhat, megkapta a gyógyulását, 

és amikor valaki elmondta neki, hogy szenvednie kell Jézusért – ez persze a Bibliában nem így van – 
vissza akarta kapni a betegségét.  

Ma arra szeretnénk rámutatni, hogy milyen fontosak a Biblia Igéinek a megvallásai az életedben, 
és hogy abban kitarts. 

Én a megvallásaimat az én hitem alapján, Isten Igéje szerint teszem meg. 14 évvel ezelıtt 
hagytam el az országomat, mint misszionárius. Az elején nagyon nehezen menetek a dolgok. 
Elhatároztam, hogy a hitem alapján élek meg, Isten Igéje szerint, de 14 évre rá, el kell, hogy 
mondjam nektek, egészen máshogy állnak a dolgok. Azért, mert kitartottam a megvallásaimban.  

Valaki megkérdezheti, hogy: miért kell kitartani a megvallásaimban?  
Azért, mert ha a körülményeidre tekintesz, akkor úgy fog tőnni neked, hogy ez nem mőködik.  
Miért küldött Jézus Krisztus üzenetet János apostolon keresztül a hét gyülekezetnek a Jelenések 

könyvében? Ott is azt mondja Jézus Krisztus, hogy: tartsatok ki mindenben! Ez azt jelenti tehát, 
hogy nekik is megvoltak a küzdelmeik.  

Ez az is jelenti egyben, hogy nem adjátok föl!  
Ha valaki azt mondja neked, hogy egy kötéllel jól szoríts meg valamit, jó szorosan húzd meg - 

azt jelenti, hogy valaki húzza a másik végét is a kötélnek, mert különben te sem tudnád húzni. Lehet, 
hogy ki fog esni a kötél a kezedbıl. Van ellenség ezen a világon, és meg fogja próbálni legyızni azt, 
aki hagyja magát.  

Ez azt jelenti, hogy a saját képességeidet ki kell fejlesztened. Ezért tehát az erıállapotodat egyre 
magasabbra kell raknod.  
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Ha úgy gondolod, hogy ebben a világban könnyen mennek a dolgok, akkor nyugodtan feledkezz 
meg errıl az egészrıl, mert nem mondja senki neked azt, hogy ebben az életben olyan könnyedén 
végig lehet repülni. Ahogy az én vidékemen mondják, hogy az érett cseresznye nem hullik bele a 
vödörbe. Jézus Krisztus élete azok számára megadatott, akik megváltást nyertek, és hogy tudjuk-e a 
sikert az életünkben, vagy nem, amikor a krízisek jönnek, attól függ, hogy a megvallásainkhoz 
ragaszkodunk-e, vagy nem.  

Lehet, hogy azt fogod mondani akkor is, hogy: az én Istenem betölti minden szükségemet. És 
amikor a többiek elmentek, és kimentél az ajtón, azt fogod kérdezni, hogy: mit teszek most? 
Bizonyára az állásomat is el fogom veszteni – és így beszélsz. Ez nem az, amikor kitartasz a 
megvallásaidban!  

Egy dolog meggyógyulni, és egy másik dolog megtartani a gyógyulásotokat.  
Hogyan tudtok gyógyultan megmaradni? Folyamatosan meg kell vallanotok, amit Isten Igéje 

mond a gyógyulásról.  
Ez a csodálatos Ige a következı Ige a Bibliában: 
 
1Péter 2:24 
„Aki a mi b őneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bőnöknek meghalván az 

igazságnak éljünk: Akinek sebeiben gyógyultatok meg.” 
 
Ha meggyógyultunk, akkor én is meggyógyultam, ezért ördög, figyelj ide, én most is egészséges 

vagyok!  
Ezt mondd el az ördögnek, amikor fájdalom, vagy betegségtüneteket akar a testedre rakni! 

Ragaszkodj a hitvallásodhoz!  
A héten meghallgattam egy másik tanító kazettáját. A történet, amit elmesélt, nagyon 

emlékeztetett engem az egriek esetére a történelem során, amikor a törökökkel kellett 
szembenézniük. Úgy határoztak a magyarok, hogy nem adnak helyet a törököknek, és ezért tudtak 
gyızedelmeskedni. Mindannyian úgy döntöttek, hogy akár éltük árán is, de megvédelmezik az 
országot!  

Ha ugyan nem is tudjátok, Texas egy idıben egy külön kis ország volt. Sant Antonio Texasban 
egy kis községet kellett, hogy megvédelmezzen. Hatezer mexikóival kellett szembesülniük, akik 
meg akarták támadni ıket. Ne egy nagy kastélyt képzeljetek el, csak egy ilyen kis épületet. Úgy 
döntöttek, hogy az éjszaka folyamán nem menekülnek el, hanem akár az életük árán is, de harcolnak, 
hogy nem adnak lehetıséget az ellenségnek a gyızelemre - és mindannyian a halálukig küzdöttek. A 
történet vége az, hogy Texas gyızedelmeskedett a mexikóiak fölött.  

Isten is pont így akar minket, hogy mi az Igén megálljunk, kiálljunk, és az Igéje által 
gyızedelmesek legyünk. Az nem hoz semmi jót a számodra, mint amikor egy nagy csecsemıként 
egyszerően csak sírsz, siránkozol, és panaszkodsz.  

Ezért javasoljuk azt, hogy a szívetekben építsétek ki az Igét, hogy az Igének ereje legyen - 
amikor szükségetek van szembenézni az ellenséggel, meg tudjátok tenni.  

A Biblia azt tanítja, hogy ölözzétek fel az Isten teljes fegyverzetét, és ha ezt mind megtetted, 
utána már csak állj ki, és ragaszkodj ahhoz. Ez azt jelenti legelıször is, hogy csukd be a szádat, és 
hidd Isten Igéjét - és meg fogod látni, hogy a gyızelem bekövetkezik. 

Mint misszionárius, én is voltam harcok közepette. Olyan nyugalmam és békességem volt, mint 
akár amikor itt vagyok. Tudtam, hogy Isten meg fog védelmezni, tudtam, hogy Isten gondomat 
viseli.  

Nektek meg kell, hogy legyen a hitetek! 
  
Efezus 2:8 
„Mert kegyelembıl tartattatok meg, hit által; és ez nem tıletek van: Isten ajándéka ez.” 
 
Tehát hit által, vagyis van hitetek.  
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Isten úgy tekint a hit által történı újjászületésetekre, mint a lehetı legnagyobb csodára, ami 
történik veletek. Minden gyógyulásnál nagyobb csodának tekinti.  

Tehát már megvan a hited, hiszen újjászülettél. Amire szükséged van, az az, hogy ezt a hitet 
használd is. Legalább annyira kell belül megkeményíteni magad, és a harcra készen állni, mint az 
egriek tették annak idején.  

Tudjátok, hogy mi történ a történelem folyamán ott 40-50 évre rá. Mindannyian föladták, és így 
is, úgy is meghaltak. Azok, akik elhatározták, hogy harcolni fognak, gyıztek, és túlélték. 

Akkor tudunk segíteni rajtatok, ha befogadjátok Isten Igéjét, és beépítitek, és hiszitek a 
szívetekben, amit az Ige mond.  

Hiszen ez mind ajándék! Az üdvösség egy ajándék, a Szent Szellem ajándék, a gyógyulás 
ajándék. Amit tenned kell, az csupán annyi, hogy kitartani ebben a megvallásban, és hinni, hogy 
Isten Igéje igazság!  

De amikor az emberek elkezdik a helytelen dolgokat megvallani, azt mondják, hogy: úgy látszik, 
hogy nekem még sincs hitem. Imádkoztam, és mégse történt semmi. 

Tudjátok a hit mértéke mindenkinek megadatik, utána ezt a hitet növelni lehet az által, hogy 
gyakoroljátok a hitet. Lehet, hogy úgy tőnik, hogy nem mőködik, és ezáltal ellankadtok, és valóban 
gyenge lesz a hitetek.  

Nagyon sokan nem gyakorolják a hitüket, hiszen állandóan a rossz, helytelen megvallásokat 
gyakorolják.  

Lehet-e valakinek hite, és ennek ellenére mégsem gyógyul meg? Így igaz.  
Nagyon sokan vannak, akik már meghaltak, és mégis volt hitük arra, hogy meggyógyuljanak.  
Nézzük meg az Apostolok Cselekedetei 14-ben! 
 
Apostolok Cselekedetei 14:7 
„És ott prédikálják vala az Evangéliumot.” 
 
Nagyon fontos ez az Ige! Pál tehát mit csinált? Prédikálta az Evangéliumot. Pál tehát itt az elsı 

misszionárius útján van.  
 
Apostolok Cselekedetei 14:8-9 
„És Listrában ül vala egy lábaival tehetetlen ember, ki az ı anyjának méhétıl fogva sánta 

volt, és soha nem járt. Ez hallá Pált beszélni: aki szemeit reá függesztvén, és látván, hogy van 
hite, hogy meggyógyul.” 

 
Volt hite ennek az embernek arra, hogy ı meggyógyul? Igen, volt hite.  
És gyógyult volt? Nem.  
 
Apostolok Cselekedetei 14:10 
„Monda nagy fenszóval: Állj fel lábaidra egyenesen! És felszökött és járt.” 
 
Fennhangon szólt rá Pál.  
Mit tett ez az ember? Nem gondolkodott, hogy: hát, hiszen én nem tudok fölállni, miért mondod 

nekem? Fogta és felállt. Hitben cselekedett.  
Mit tudott Pál? Pál megérezte azt, hogy ez az ember, habár nyomorékon ül ott a székén, már van 

hite arra, hogy meggyógyul. Pál azt is tudta, hogy ha csak ez az ember nem gyakorolja a hitét, akkor 
a hite ugyan ott van, de nem fogja meggyógyítani.  

Pál tehát tudta ugyanazt, amirıl Jakab is tanít: 
 
Jakab 2:17 
„Azonképpen a hit is, ha cselekedetei nincsenek, meghalt önmagában.” 
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Kicsit félrevezetı lehet ez az Ige, ezért szeretném kicsit részletesebben elmondani, hogy nehogy 
valaki most itt az üdvösség megtartásáért való állandó megküzdésre gondoljon - hiszen Jakab egy 
olyan gyülekezetnek írta a levelet, akik már mind megváltást nyertek.  

Ezért egy másik fajta Bibliafordítás szerint fogom elmondani az Igét:  
 
„A hit a hozzá kapcsolódó cselekedetek nélkül halott. Nem ér semmit.”  
 
Tehát ha te a hiteddel jössz, cselekedtek nélkül, az nem ér semmit, de én megmutatom az én 

hitemet a cselekedeteim által.  
A hit tehát mindannyiunknak megvan, az már csak rajtunk függ, hogy ezt a hitet cselekedetekbe 

helyezzük-e. Vagy cselekedetekkel, vagy szavakkal kell ezt a hitet mőködésbe hozni.  
Amikor beszélünk, az is egy fajta cselekvés.  
Voltak olyan nagy lélekszámú gyógyítások, hogy csak bottal és mankókkal ötszázan-ezren 

jöttek, akikért imádkoznom kellett. Ennyien fértek be az alsó részre, hiszen bottal nem tudtak 
felmenni a lépcsıkre, a magasabb részekre. Végül is annyi csoda történt, hogy az emberekbe 
berögzıdött, hogy eljöttek, hogy meggyógyuljanak. Nagyon kemények voltunk az emberekkel. 
Ezáltal a keménység által rávettük ıket arra, hogy valóban kezdjenek el mozogni.  

Ez azért volt fontos, mert amikor a nyomorék elhiszi, hogy ı meg tudja mozdítani a kezét, és 
megmozdul, azáltal a hite mőködésbe lép, és azáltal gyógyul meg.  

A fizikai cselekedet is a hitnek egyfajta kifejezıdés formája lehet.  
Ez az ember, akirıl olvastunk tehát, volt hite arra, hogy meggyógyul, de még mindig 

nyomorékon ült a helyén.  
Mi lett volna, ha nem gyakorolja a hitét? A Biblia azt mondja, hogy volt hite. Nem gondolom, 

hogy a Biblia ezzel az emberrel kapcsolatban nem az igazat mondaná. Ennek az embernek tehát volt 
hite, de mégsem gyógyult meg addig, amíg ezt a hitet nem hozta mőködésbe.  

Ez pontosan olyan, mint amikor a pénzed a zsebedben van, de attól még nem lesz kenyered 
otthon. Ki kell venni a pénzt a zsebedbıl, és megvenni a kenyeret. Mert ha csak a pénzed a 
zsebedben van, attól nem lesz otthon kenyered. Ha van pénzed, megkérdezi valaki, hogy miért nincs 
akkor otthon kenyér? Mert a pénzt mozgásba kell hoznod, és neked kell cselekedned azért, hogy 
otthon meglegyen a kenyér.  

Ezért a hitszavak pénzérmék az Isten világában – pénzt jelentenek. A hitet ki kell hoznunk a 
szívünkbıl azáltal, hogy kimondjuk, és ezáltal mőködésbe hoznunk a számunkra.  

Ennek az embernek tehát volt hite arra, hogy meggyógyul. Ennek ellenére, ha nem lép 
cselekvésbe, meghalhatott volna betegen.  

Sokszor itt követik el az emberek a hibát, hogy a szellemi síkon lévı problémákat a fizika síkján 
próbálják megoldani.  

A hit által történı megvallás tehát az, amely a hitedet mőködésbe hozza.  
Az én testemet tehát ha bármilyen betegségtünet megtámadná, egyszerően csak az 1Péter 2:24-et 

elmondom a hitem alapján, és kitartok emellett a megvallásom mellett. Az ördögnek idézem ezt, és 
kitartok mellette.  

Nagyon jó példa erre, hogy egy egyetemista fiú hogyan gyógyult meg. Teljesen 
összeroncsolódott a jobb lábán a térd- és a csípıizülete, mert egy autóbalesetet szenvedett. Egyetlen 
egy alkalommal jött el, és ezt követıen egy hónapon keresztül minden reggel megvallotta, hogy: a 
gyógyító kenet bennem van, és ez a kenet mindent tökéletesen meggyógyít bennem! Egy hónapra rá 
ez a fiatalember teljesen meggyógyult!  

Ti is iskolázhatjátok, tréningezhetitek a hiteteket, és növelhetitek.  
A daganatos betegeknek szoktam mondani, hogy két hetet adjanak maguknak, és tartsanak ki a 

megvallásaikban hittel, és két héten belül eltőnik a daganatuk.  
Persze az ördög fog jönni, és az illetı gondolatai közé beférkızik, és azt fogja mondani, hogy: 

hiszen nézzél bele a tükörbe, hát nem gyógyultál meg. Miért mondod?  
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Azt javaslom, hogy amikor imádkoztok a gyógyulásért, nézzétek meg az órátokat, és írjátok le 
azt az idıpontot. Ahányszor az ördög mondja, hogy: nem gyógyultál, meg - azt válaszolod neki, 
hogy: abban az idıpontban, amikor ezt megvallottam, és megkértem az Urat, abban a pillanatban 
elfogadtam a gyógyulásomat, és én ezért egészséges vagyok.  

Az az a pillanat, amikor elfogadtad azt, amit Jézus Krisztus tett éred, közel 2000 évvel ezelıtt, 
hiszen Isten szemében te 2000 évvel ezelıtt meggyógyultál, és te csak abban az idıpillanatban 
fogadtad el a gyógyulásodat.  

A követezı reggel, amikor fölébredsz, és nem érzed jól magad, nem érzed úgy, hogy 
meggyógyultál, ettıl függetlenül azt mondod, amikor fölébredsz, hogy: Köszönöm Mennyei Atyám, a 
gyógyulásomat tegnap ebben a percben elfogadtam. Nem kell mást tenned, csak köszönnöd, és 
dicsıítened az Istent. 

Az elsı alkalommal, amikor én ezt megtettem, akkor Bibliaiskolában voltam. A Bibliaiskolában 
egy pásztortól tanultam, aki szintén így tett az ı mellkasán lévı foltocskával, úgyhogy én is 
elátkoztam, és megpancsoltam ennek a foltnak, hogy eltőnjön Jézus Nevében. Megtettem tehát: én is 
elparancsoltam ezt a foltot, és elátkoztam.  

Tudjátok mi történt? Nagyobb, és nagyobb, és nagyobb lett. Egyszerően csak nevettem rajta, 
mert olyan mulatságos volt. Az anyukám nem nevetett rajta. Amikor hazamentem a Bibliaiskolából, 
és édesanyám meglátott, akkor annyira megijedt, hogy azt mondta, hogy el kell mennem orvoshoz, 
mert hiszen ez még rák is lehet – mondta nekem. Tudjátok, mit mondtam az édesanyámnak? 
Megmondtam, hogy ez a dolog már halott, ez már le is esett. És elmentem az anyámtól. A 3.-4. nap 
tudjátok mi történt? Tejesen leszáradt, és leesett. Az ördög megtesztelt.  

Ti is ilyen teszt alá lesztek vetve, mert akarja tudni az ördög, hogy mit hisztek a szívetekben. És 
onnan fogja tudni, hogy mit hisztek a szívetekben, hogy meghallgatja a szátokat.  

Tehát amikor hiszitek a Filippi 4:19–et, hogy: az én Istenem minden szükségemet kielégíti az İ 
gazdagsága szerint - akkor maradjatok ennél a megvallásnál, ragaszkodjatok, és tartsatok ki ennél!  

Ez az igazi hit, amikor semmid nincs, mégis ragaszkodsz a megvalláshoz!  
Nagyon figyeljétek magatokat, nehogy úgy járjatok, hogy az egyik percben az Isten Igéjét vallod 

meg, egy másik percben pedig a körülményeid alapján teljesen mást vallasz meg! Nehogy ellentétes 
dolgokat vallj meg az életben, mint amit az imádságban!  

Ahogy ma szétosztottuk ezt az imádságot a kormányért, nem fog érni az imád semmit, ha 
elmondod ezt ugyan, de öt perc múlva a szomszédodnak azt fogod mondani, hogy: úgyis csıdbe 
megy már ez az egész ország, és egyre csak rosszabb lesz állandóan. 

Ez egy nagy-nagy pirula, amit az országnak le kell nyelni, hogy ez így mőködik. Így fogjátok 
megváltoztatni az imával az ország sorsát, a menetét, és ez által a saját sorsotokat. 

 
Zsidó 11:1 
„A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való 

meggyızıdés.” 
 
Meg vagyunk gyızıdve a szívünkben arról, amit nem tudunk érzékelni az érzékszerveinkkel.  
Ez volt a King James Bibliafordítás szerinti angol fordítás, de szeretnék egy másik változatot is 

használni. 
 
„A hit megadja az alapját azoknak a dolgoknak, amelyeket remélsz a szívedben.” 
 
De a dolgok valósága teljesen ellentétes annak, mint amit látsz. Az ördög pedig az öt fizikai 

érzékszerveden keresztül tud dolgozni rajtad, és ezáltal azt fogja mondani az elmédben, hogy: ez 
úgysem mőködik. Ez úgysem mőködik! 

Annyit válaszolj csak az ördögnek, hogy: az én hitem meghozza a dolgokat a valóságba.  
Ha ezt elmondod neki, az ördög békén fog hagyni. 
A te hited fogja tehát a reménylett dolgokat valósággá hozni az életedben!  
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Itt tévesztik el a hívık az Istennel való kapcsolatukat.  
Kétfajta tudás van. Van a természetes, emberi eredető tudás. Ez a fajta tudás, amit az iskolában 

tanultok például, amikor matematikát tanultok, és így tovább. Itt használjuk a fizikai 
érzékszerveinket. Ez a fajta tudás a fizikai érzékszerveink alapján történik. Tehát az érzékszervek 
tudásának is nevezhetjük. 

Ezen felül van egy másik fajta tudás, amit Isten nyilatkoztat ki a számunkra.  
Nincs lehetıség a fizika szemszögébıl arra, az érzékszervi tudás szempontjából, az értelem 

nézıpontjából, nincs lehetıséged arra, hogy megtudd azt, hogy Jézus Krisztus sebeiben 
meggyógyultál már. Még akkor sem, ha ott voltál, amikor ez megtörtént, akkor sem tudnád, hogy 
meggyógyultál. A Bibliából kapod meg ezt a kinyilatkoztatott tudást. İ maga vette el a 
betegségeimet, hordozta a betegségeimet, a fájdalmaimat.  

Mindnyájunk bőne Jézus Krisztusra helyeztetett. Ezt te nem láthattad volna, még ha ott lettél 
volna a kereszten sem, hogy ez megtörtént akkor. Még azok, akik ott voltak személyesen Jézus 
Krisztus keresztre feszítésénél, azok sem tudták, hogy mi történik. Még az apostolok sem tudták, 
hogy mit kapnak ez által.  

Ha csak a négy elsı Evangéliumunk lenne, akkor valóban nem tudnánk semmit, hogy mi történt 
ez által. Hiszen az apostolok, miután az olajfák hegyérıl Jézus Krisztus lejött, megkérdezték, hogy 
mikor állítod vissza Izrael királyságát? Ez akkor történt, miután Jézus Krisztus feltámadt a halálból, 
és 40 napot még a földön töltött. Ebben az idıbe nem tudták azt az apostolok, hogy Jézus 
Krisztusnak miért kellett meghalnia, és mi történt a feltámadása által.  

Mi onnan tudjuk meg, ha elolvassuk a leveleket, amelyeket a gyülekezeteknek írtak az apostolok. 
Ezt nincs lehetıség a fizikai szemünkkel meglátni és megérteni, vagy az emberi intelligenciánkkal 
felfogni ezt nem lehet, hogy Isten Jézus Krisztusra helyezte mindannyiunk összes bőnét!  

De a szívedben hiheted.  
Miért? Mert a Biblia elmondja neked, kinyilatkoztatja neked.  
Ugyanebben az egy versben, nem csak hogy a bőneinket helyezte Isten Jézusra, hanem a 

betegségeinket, és a fájdalmainkat is!  
Honnan tudjátok ezt? Mert a Biblia azt mondja. A Biblia kinyilatkoztatja számunkra ezt a fajta 

tudást.  
Úgy hívjuk ezt a fajta tudást, hogy kinyilatkoztatott tudás.  
Amikor megkapjuk ezt a belsı bizonyosságot, ezt a kinyilatkoztatott tudást, akkor együtt örülünk 

ezzel az igazsággal. Utána ebben a fényességben kellene járnunk, és a prédikátoroknak ezt kellene 
prédikálniuk.  

Nem fogom elfelejteni, hogy 18 évvel ezelıtt találkoztam egy prédikátorral. Már jártam sok 
gyógyító alkalmon elıtte, de találkoztam az elsı prédikátorral. Nagyon furcsa volt a számomra. Egy 
kb. ilyen kicsi mérető Bibliája volt. Tanított a Bibliaiskolában nap, mint nap. Nem voltak jegyzetei. 
Azon csodálkoztam csak, hogy hogyan tud erre mind emlékezni? Soha nem találkoztam ilyennel 
még az életemben.  

Ezután viszont sőrőn találkoztam olyanokkal, akik az egész Igét beépítették a szívükbe.  
Van ma itt köztünk valaki, aki annak idején a vámügyırségen dolgozott, és tegnap azt monda 

nekem, hogy amikor ı annak idején ott dolgozott, minden kis paragrafust pontosan kellett tudni, még 
azt is, ami mögötte van - hiszen ehhez a munkához erre szükség volt. 

Ugyanez vonatkozik egy pásztorra, egy prédikátorra. Neki is mindent pontosan tudnia kell. 
Hogyan tudná valaki képviselni Jézust, aki nem tudja az İ Igéjét? Nem tudják, hogy mit mond a 
Biblia arról a témáról.  

Tegyük föl, hogy a Pápa írna egy levelet, de úgy döntenénk, hogy ezt a levelet nem olvassuk föl 
nektek, mert úgysem értenétek meg. Hiszen a Biblia levelei a gyülekezet számára íródtak az 
apostolok által, Péter, az elsı pápa által.  

Úgy gondolom, hogy ma az emberek sokkal inkább tanultak, okosabbak, értelmesebbek, mint 
annak idején. Úgy gondolom, hogy ha valaki elhatározza, hogy ezen a területen - a megvallásai 
területén - kitart, akkor az elején nehézségei lesznek.  
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Hosszú évekig nekem is nehézségim voltak a megvallásaimban való kitartással.  
Azt is észre fogod venni, hogy az életed egyes területein erıs hited van, más területeken pedig 

gyengének bizonyul a hited.   
De ebben a járásban az a csodálatos, hogy amikor visszanézel egy évvel azelıtti voltodra, akkor 

észre fogod venni, hogy milyen hatalmasan megváltoztál az Úrban, és amikor egy év múlva vissza 
fogsz tekinteni, akkor a mostani mivoltodnál sokkal magasabban leszel az Úrban.  

Meg kell nektek, hogy mondjam, ha visszatekintek a múltamban, nagyon sok olyan dolgot 
lehetne találni, amire ma csak mosolyogva nézek, és butácskának ítélem, amit akkor tettem.  

Ez egy nagyon nagy probléma ebben az országban, hogy a keresztények úgy hiszik, hogy ık 
mindent pontosan tudnak. Nem lehet nekik semmiben sem tanácsot sem adni.  

Egy olyan Bibliaiskolába jártam, egy nagyon neves Bibliaiskolába, ahol Gordon Lindsay volt a 
vezetı. İ a ’40-es, ’50-es években az Egyesült Államok gyógyító szolgálatának volt az országos 
vezetıje. Az egyik gyógyító alkalommal egy baptista fölállt, azt mondták a pünkösdisták: Isten hogy 
tudna már egy baptistát használni? Tudjátok, hogy a gyógyító szolgálat csúcsára följutott? 
Pontosabban szólva a legelsı helyre jutott föl.  

Ez azt mutatja csak, hogy milyen bután gondolkodtak róla abban az idıben a pünkösdisták. Úgy 
gondolták magukról, hogy: Isten csak minket képes használni. De hát Isten hogy tudná ıt használni?  

Ezen a területen nagyon óvatosak legyetek magatokkal szemben, nagyon óvatosan mondjatok 
ilyeneket! Nagyon-nagyon fontos, hogy szeretetben járjunk egymással! Ezt már a múltkorában 
elmagyaráztuk. Hiszen Jézus Krisztus egyetlen és ugyanaz mindannyiunk szívében.  

Bizonyára megerısít bennetek, ha olyanokkal vagytok körülvéve, akik ugyanúgy hisznek és 
gondolkodnak, ahogy ti.  

Az én éveim során úgy tanultam például, hogy hallottam a világban nagyon sok prédikátort 
prédikálni. A szolgálatom tekintetben például kétfajta módon lehetne élni. Én úgy döntöttem, hogy 
én a hitem alapján élek meg. Ha valaki a szegénység területén szeretne kimagaslóan élni, azt hiszi, 
hogy az alázatos, és milyen dicsıséges - akkor rámutatok arra is, hogy Jézus Krisztus megváltott 
minket a szegénység átka alól is.  

A Bibliaiskolában megtanították nekünk az Igét. Én csak annyit kezdtem el, hogy megvallottam 
az Igét. Meg kellett tanulnom a hitemet abba helyezni, amit Isten Igéje mond, és azt megvallani, 
mert néha a dolgok nem úgy látszottak, ahogy azt az Isten Igéje mondta.  

Az ördög minden erejével azon lesz, hogy abból az örökségbıl, ami az Úr által neked adatik, 
téged kirántson, kivegyen mindenféle jóból, ami neked jár.  

Jártam sajnos olyanokkal is együtt a Bibliaiskolában, akik úgy hitték, és úgy gondolták, hogy 
Isten nem akarja ıket megáldani az anyagiak területén.  

Én viszont úgy döntöttem, hogy a Biblia Igéje alapján tekintek ezen a területen is: a Biblia azt 
mondja, hogy Jézus szegénnyé lett, hogy mi az İ szegénysége által gazdagok lehessünk - és ez 
minden területre vonatkozik! 

Voltak olyan szolgálótársaim, akik nem hitek például a gyógyulásban - és ezt lehetne folytatni a 
különbözı területeken. Például olyanokat hallhatsz, hogy Istennek nem akarata, hogy mindenkit 
meggyógyítson.  

Emlékszem egyik ilyen társamra, aki ezt tanította - bizony meg is betegedett. El kellett mennem 
és imádkoznom kellett érte. İ egy prédikátortársam volt. Mert nem hitt helyesen, ezért nem kapta 
meg az áldást, ami járt volna neki. Mivel azt kezdte hinni, hogy Istennek nem akarata mindenki felé 
a gyógyulás, ezért megbetegedett. Én, mivel azt hiszem, és azt vallom, amit a Biblia tanít, hogy 
mindannyiunknak jár az egészség, ezért én egészséges vagyok.  

Én úgy hiszem, hogy az egészség és az áldás az életben sokkal jobb, mint a betegség és a 
szegénység.  

Én egyserően csak elmondom, amit én hiszek, és nem akarom, hogy mindannyian így 
gondolkodjatok. Nyugodtan maradhattok betegek és szegények, ha nektek az úgy jobban tetszik.  

A probléma ott van, amikor a prédikátorok a természetes közeg alapján járnak. Mindent a 
fejükben próbálnak földolgozni, megmagyarázni.  
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Még ha a betegség tünetei jelentkeznének is a testemben, nem fogadom el ıket! Abban a 
pillanatban, amikor jelentkezik a testemen, elmondom az ördögnek, hogy: én ezt nem fogadom el, 
mert én megváltást nyertem a törvény átka alól, és ezért a betegség átka alól is megváltást nyertem! 
Jézus Krisztus sebeiben meggyógyultam!  

Ha egy betegség elsı tünetei, fájdalmai jönnének, abban a pillanatban megdorgálom az ördögöt, 
és elparancsolom, hogy elmenjen, mert nincs joga a betegséget rám tenni! Teljesen mindegy, hogy 
hogyan érzi a testem, megvallom, hogy teljesen tökéletesen meggyógyultam, egészséges vagyok. 
Akkor is, ha a fájdalmak közepén ülök, akkor is ezt mondom el. Nem könnyő ezt megtenni. De meg 
kell, hogy mondjam nektek, hogy én még abban az idıben felkészítettem magam erre, amikor 
egészséges voltam.  

Nagyon sok éve készítem magam erre. Fölépítem a szellemem Isten Igéjére.  
A Biblia azt mondja, hogy az ördög meg van bénítva. Talán a te életedben még ez nem történt 

meg. Lehet, hogy te még hagyod, hogy ı uralja az életedet, de a Biblia az parancsolja, hogy ne adj 
helyet az ördögnek az éltedben!  

Az ördög sokszor próbálkozott már, hogy ijesztı betegségtüneteket próbált a testemre helyezni. 
Soha senkinek nem szóltam egy szót sem. Isten Igéje alapján cselekedtem, és megtettem a 
megvallásaimat, és mind eltőntek. Egyszerően csak nevettem, és örültem, hogy Isten Igéje mőködik.  

Az ördög fog jönni, és egy képet helyez a gondolataid közé.  
Leginkább akkor volt ez igaz, amikor a Bibliaiskola elsı félévébe jártam. Az ördög még a 

temetésemet is lepörgette elıttem, de soha nem egyeztem meg vele!  
Nyugodtan hallgathatsz az ördögre, ha akarsz. Ha rám hallgatsz, akkor azon az úton fogsz 

végigmenni, amit én mutatok neked. Lehet, hogy nehézségeid vannak - az ördög mindent meg fog 
tenni, hogy kiraboljon téged az egészségedbıl, a hitedbıl. Ezért kell kitartani a megvallásaidban, a 
hitedben! 

Fel kell fedeznetek, hogy kétfajta tudás van, és kétfajta nyilvánvalóság van!  
Az elsı fajta tudás az érzékszerveiken alapuló tudás - a második pedig az Isten Igéje alapján 

kapott tudás.  
Az elsı fajta tudás azon alapul, ami látsz, amit hallasz, amit érzel - a másik pedig Isten Igéjének 

az igazságán, és a hiteden alapul.  
Fogok adni egy tökéletes példát erre a Bibliából.  
Pál apostol hajóúton volt, Róma felé tartott. Figyelmeztette ıket, hogy ne induljanak el erre az 

útra. Mivel ı csak egy fogoly volt, ezért nem hallgattak rá, és elindultak az útra. Utána azt mondta 
nekik: még ha az összes remény el is tőnt a szemük elıl, akkor is túl fogják élni – ezt mondta nekik 
Pál.  

Nézzétek meg az ı megvallását. Nézzétek meg, hogy ı mit mondott! Minden reménység eltőnt 
már, hogy életben maradhatnak. A legnagyobb vihar közepén, hajótörötten, mindent kidobáltak már 
a hajóból, már nem volt reménységük.  

Pál a következıt mondta:  
 
Apostolok Cselekedetei 27:20, 22 
„Mikor pedig több napon át sem nap, sem csillagok nem látszottak, és nem kis vihar 

szorongatott, a továbbiakra minden reménységünk elvétetett életben maradásunk felıl.  
…  

Mindazáltal mostanra nézve is intelek benneteket, hogy jó reménységben legyetek; mert 
senki sem vész el közületek, hanem csak a hajó.” 

 
Legyetek jó reménységben – ezt mondja Pál.  
Isten egyfajta üzenettel jön csak a Bibliából: ne féljetek, és legyetek hitben, reménységben!  
Az összes üzenet, ami a mennyországból érkezik, az Ószövetség és az Újszövetség tekintetében 

is, Isten ezt üzeni neked, hogy: ne félj!  
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A gondok és a bajok közepette, a viharok közepette azt üzeni neked Isten, hogy: ne félj, és 
megsegítelek! Ha angyal üzeni neked, ugyanez az üzenet: ne félj! Ezt mondta Pálnak. Isten minden 
alkalommal ezt üzeni nektek: Ne féljetek! 

 
Apostolok Cselekedetei 27:23 
„Mert ez éjjel mellém álla egy angyala az Istennek, akié vagyok, akinek szolgálok is.” 
 
Isten angyala állt Pál mellé. Pál megvallotta, hogy: én Istené vagyok.  
 
Apostolok Cselekedetei 27:24-25 
„Ezt mondván: Ne félj Pál! A császár elé kell néked állanod. És ímé, az Isten ajándékba 

adta néked mindazokat, kik teveled hajóznak. Annakokáért jó reménységben legyetek, férfiak! 
Mert hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, amint nékem megmondatott.” 

 
Mit mondott Pál? „Hiszek Istennek!”  
Egy nagy pillanata az életnek! Itt a hit megvallása. Súlyos kétségek között, és életveszélyben a 

következı megvallást tette. Minden remény elvétetett már tılük, nem volt reménységük. Egy 
reménytelen helyzetnek tőnt az ı helyzetük, de Pálnak a hangja nagyon világosan kicseng ebbıl a 
helyzetbıl: mert én hiszek Istennek! Úgy lesz, ahogy İ mondta nekem!  

Valaki azt mondhatja, hogy: igen, de hiszen Pálnak egy angyal beszélt!  
Nagyon jó, hogy ezt mondjátok! Tudjátok, hogy mit mond a Biblia? Sokkal biztosabb a szavunk, 

mint az angyalok szava – Isten szava a miénk! Isten Igéje, ami sokkal biztosabb, mint az angyalok 
beszéde.  

Ezért én teljes egészében ellenállok az érzékszerveken alapuló tudásnak!  
Én tehát úgy hiszek Istennek, ahogy nekem azt az İ Igéjében tanította, anélkül, hogy bármilyen 

természetfeletti megtapasztalásom, vagy látomásom lenne.  
Az Isten Igéjén meg kell állnotok, akkor is, ha már szinte halottnak érzed magad, legyızöttnek 

érzed magad! Beszélj az ördöghöz, beszélj a kudarcaidhoz! A természetes tudást is egyszerően vesd 
meg! Még akkor is, ha az értelmed feladta már, és nincs remény a számodra, mondd, hogy: Én 
hiszek az Istenemnek!  

A hited megvallása és a hited, az lényegében ugyanaz. Amikor elmondasz valamit, és a hitednek 
a megvallása, az ugyanazt a dolgot jelenti. A hited elmondása jelenti tulajdonképpen a hited életét.  

A hit megköveteli, hogy a hitrıl beszéljenek, hogy a hitet kimondják.  
Pál tehát mit tett? Elmondta, ami történt vele, és megvallotta Isten Igéjét: Én Istenhez tartozom, 

és én hiszek ennek az Istennek, akit én szolgálok!  
A hit tehát megköveteli, hogy elmondjuk a hitet, és megvalljuk a hitet.  
A megvallásaink tehát támogatják a hitéletünket. A jó irányba kell haladnia a megvallásainknak. 

Ha a helyes irányban akarsz fejlıdni a hitéletedben, akkor a helyes irányban kell tenni a 
megvallásaidat Isten Igéje alapján.  

Attól függetlenül, hogy hol vagy, a gyülekezetedben, a baráti körödben, a munkahelyeden, 
mindegy, hogy hol teszed ezt meg, így kell tenned! Folyamatosan arról beszélj csak, amit az Úr tett 
érted!  

Mert a gond ott van, hogy nagyon sok keresztény folyamatosan csak arról beszél, amit az ördög 
tett velük. Amit már megtett velük, vagy amit úgy gondolnak, hogy majd megtesz velük az ördög. 
Csak errıl beszélnek.  

Tudom, hogy az ördög nem kedveli ezeket a prédikációkat, amikor az egészségrıl prédikálok, a 
gyarapodásról, és arról, hogy neki nincs uralma felettetek. 

 


