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ALAPTANÍTÁSOK 
Megvallásaink 4. - Kitartani a megvallásainkban 

 
Ez a tanítás a megvallás tanítássorozat negyedik része.  
Ezek a megvallások, amelyeket ma ezen a kazettán hallhattok, az egyik legújabb megjelent 

könyvünk megvallásai lesznek. Sok hasznos magyarázatot és tanácsot fogtok kapni az Imakönyv 
használatához.  

Ezen a kazettán tehát magyarázatot fogtok kapni arra, hogy miért nagyon fontos az Imakönyv 
rendszeres, mindennapi használata. A megvallások rendszeres és mindennapi használatára kaptok 
magyarázatot.  

 
Példabeszédek 4:20-24 
„Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédeimre hajtsad füledet. Ne távozzanak el a 

te szemeidtıl, tartsd meg ezeket a te szívedben. Mert életük ezek azoknak, akik megnyerik, és 
egész testüknek egészség. Minden féltett dolognál jobban ırizd meg szívedet, mert abból indul 
ki minden élet. Vesd el tıled a száj hamisságát, és az ajkak álnokságát távoztasd el magadtól.” 

 
Azt mondja az Ige, hogy: figyelmezz én fiam az én szavaimra!  
Nem csak egyszerően azt mondja, hogy hallgasd meg. Sokszor a keresztények csak 

meghallgatják a Bibliát. Együtt örülnek a Biblia igazságával, de nem figyelmeznek az Isten szavaira.  
Az, hogy figyelmezel valamire, az azt is jelenti, hogy elsı helyre teszed.  
Ha találkozom veled az utcán, és meghívlak, hogy gyere velem, mert éppen a kórházba megyek 

meglátogatni egy ismerısömet, azt válaszolod rá, hogy nem, nem tudod megtenni, mert neked van 
egy nagyon fontos dolgod, amire oda kell figyelned. Egy fontos üzleti dolgot kell elintézned, és 
mindennél fontosabb a számodra, nem tudsz semmi mást a helyébe tenni.  

Túl sok kereszténnyel az a probléma, hogy nem tesznek semmit Isten Igéjével kapcsolatban.  
Azt mondja az Ige, hogy: az én beszédeimre hajtsd füledet. Ha arra figyelsz, amit a TV-ben 

hallasz, vagy az újságban olvasol, akkor nem Isten beszédeire hajtod a füledet.  
Sok-sok alkalommal a keresztények sokkal inkább arra figyelnek, amit az ördög mond, és nem 

arra, amit a Biblia mond.  
A Róma 10:17-ben megérthetitek, hogy honnan származik a hitetek:  
 
Róma 10:17 
„Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által.” 
 
A hit tehát nem onnan származik, ha rendszeresen az ördög szavára hallgatsz.  
Azt sem mondja az Ige, hogy a hited az olvasásból származna.  
Sajnos ezzel az Igével kapcsolatban rengeteg a félreértés!  
Azért a hit hallásból van, a hallás pedig a rendszeres és újra, és újra, és az újra való hallása Isten 

Igéjének. Nem az egyszeri halásból jön tehát a hit.  
Nagyon sokszor találkozunk intellektuális keresztényekkel, akik azt válaszolják, hogy: én már 

ezt egyszer hallottam, és én ezt már tudom.  
Az igazság, az hogy újra, és újra, és újra kell hallanod, mert nem az elménk intellektualitása 

számára van Isten Igéje, hanem a szívünk számára, és a szívünkbe úgy tudjuk gyökeret veretni az 
Igét, ha újra, és újra, és újra halljuk az Isten Igéjét.  

Fontos, hogy az Isten Igéjére figyelmezzünk!  
„Ne távozzanak el a te szemeidtıl.”   
Hogyan kell ezt megtennünk? Úgy tartod a szemeid elıtt Isten Igéjét, hogy rendszeresen 

kimondod, idézed, és kimondod és idézed újra!  
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Minél többször mondod az Igét, annál inkább fogod a szemeid elıtt látni azt, amit Isten mondott 
neked - tehát hogy hogyan tudod az elmédben tartani az Isten Igéjét, a gondolati mintáid között 
hogyan jelenik meg. Hogyan jelenik meg a szádban Isten Igéje.  

Józsuénak a következıt mondta Isten annak idején. Abban az idıben történt ez, amikor Mózes 
átadta a vezetést Józsuénak.  

 
Józsué 1:8 
„El ne távozzék e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és 

nappal, hogy vigyázz és mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor leszel 
jószerencsés a te útjaidon és akkor boldogulsz.” 

 
Ne távozzék el tehát a törvény könyve a te szádtól, Isten Igéje a te szádtól, gondolkodj arról éjjel 

és nappal!  
Általában a keresztények mindig azt mondják ki, amit az ellenség mond rólunk. Ha így teszünk, 

akkor nem tudjuk elvárni azt, hogy a számunkra az teljesüljön, amit Isten szeretne adni nekünk.  
Pontosan úgy, ahogy Józsué annak idején, aki Mózest 40 évig követte, és Mózes helyébe lépett – 

neki is meg kellett tennie a maga részét ahhoz, hogy Isten áldása rászállhasson. 
Sokszor az emberek azt mondják, hogy: én egyszerően csak hagyom, hogy Isten akarata 

érvényesüljön az életemben. Nem tudják, hogy nekik is részük van ebben: Isten Igéjét részükké kell 
tenni, és a hitüknek is ott kell lenni! Ezáltal elı tudsz állítani dolgokat az életedben, amelyek ezáltal 
megtörténnek.  

Bele kell lépnünk abba a fajta új életbe, ami hit által jön létre az életünkben! 
 
Példabeszédek 4:21  
„Ne távozzanak el a te szemeidtıl, tartsd meg ezeket a te szívedben. Mert életük ezek 

azoknak, akik megnyerik, és egész testüknek egészség.” 
 
Hogyan fogod megtartani az Igéket a szíved legbelsejében - ahogy az angol fordítás mondja?  
Az elsı és legfontosabb, hogy folyamatosan, rendszeresen kimondod Isten Igéjét, úgy, hogy a 

szádban tartod az Igét, és ezáltal kerül majd a szívedbe.  
Nagyon sok Bibliaoktató hisz abban, hogy ha rendszeresen, a szádban, kimondod az Igét, úgy 

kerül a szívedbe az Ige.  
 
Róma 10:8 
„De mit mond? Közel van hozzád az Ige, a szádban és a szívedben van: azaz a hit beszéde, 

amelyet mi hirdetünk.”  
 
Az igazságot szeretném elmondani a számotokra. A világon mindenfelé jártam már. Azok az 

emberek, akik nem mondják ki Isten Igéjét, vagy nem idézik Isten ígéreteit, soha nem képesek arra 
az életükben, hogy belépjenek abba az áldásba, amit Isten adni szeretne a számukra. Rendszeresen és 
folyamatosan csak a küzdelmekbıl áll az életük. A dalok, amiket énekelnek, azok is csak a 
hitetlenség szövegét tartalmazzák.  

Vannak olyan keresztények - nagyon sokan szerencsére -, akik rendszeresen az Isten Igéjét 
mondják ki, akik Isten Igéjét tartják meg a szájukban. Rendszeresen idézik Isten ígéreteit. Azt 
mondják ki, amit Isten mondott róluk az Igében. Ezek a gyızedelmes emberek, ezek a boldog 
emberek. Ezeknél az embereknél mindig örömöt és mosolyt látsz az arcukon, és ık mindig mennek 
valami felé - hiszen Isten Igéje gyızedelmessé tesz.  

Isten Igéje abból a célból lett tervezve és küldve a számodra, hogy ezt megtegye.  
„Mert életük ezek azoknak, akik megnyerik.” – mondja az Ige.  
Emlékszem, amikor Isten Igéje számomra is meghozta az élet elsı jeleit. Amikor rátaláltam.  
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Nagyon sokan kapnak az emberek ebben az országban gyógyulást az Úrtól. Emlékszem, egy 
hölgy a rákbetegsége harmadik stádiumából, a legutolsó stádiumból gyógyult meg. Miután 
meggyógyult, elmondta a gyógyulását az embereknek, és azt mondta, hogy: annál sokkal többet 
kaptam az Úrtól, mint hogy csak meggyógyultam. Jézus Krisztus életét kaptam a szívembe – mondta 
– egy egészen új életet, egy új életáramlatot kaptam a szívembe.  

Ez számotokra is ugyanezt fogja jelenteni, ha elhatározzátok, hogy ebben akartok járni. 
Hiszen: egész testüknek egészség – az Ige szerint. Így írja!  
Tehát Isten Igéje egészség az én számomra – valld meg! 
Én is, minden nap magamhoz veszem ezt a gyógyszert. Minden nap megvallom az Isten Igéjét az 

egészségemrıl, az anyagi áldásomról, a családomról, a gyülekezetrıl, az ország életérıl.  
 
Márk 11:23 
„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.”  

 
Megmondom nektek becsületesen, teljesen egészséges, teljesen gyógyult vagyok - és ezért Jézus 

Krisztust dicsıítem!  
Elıszólítom azokat a dolgokat, amelyek nem léteznek, mint meglévıket – mert ezt mondja a 

Biblia, hogy ezt kell megtennünk.  
A Biblia azt tanítja: Jézus Krisztus sebeivel gyógyultatok meg. Jézus Krisztus vitte el a saját 

testén a betegségeinket, a fájdalmainkat, a gyengeségeinket, úgyhogy nekem nem kell a testemen 
viselnem.  

Ezért, amikor ezt az igazságot megkaptam, elkezdtem idézni ezeket a verseket. Kimondtam a 
számmal, és orvossággá vált az életem számára.  

Hálát adunk az Istennek azért, hogy léteznek a mai világ gyógyszerei, és orvosai, és az 
orvostudományért - hiszen nagyon sok keresztény már nem élne, ha nem lenne ez az áldás a 
számunkra. Mert ezek a keresztények nem tudják, hogy hogyan lehet a saját hitük által 
meggyógyulni, mert a keresztények legtöbbje másképp kapta a tanításokat. Ahelyett, hogy arra 
figyelnének, és azt vallanák meg, amit Isten mondott róluk, a saját gondolataik szerint járnak, és 
azokat mondják ki.  

Amikor elkezdtem a saját életem számára alkalmazni Isten Igéjét, megvallani a saját életem 
számára, amit Isten mondott rólam, elkezdtem megvallani, hogy: Jézus Krisztus sebei által 
meggyógyultam, és hosszú-hosszú évek után - 18 év óta teszem ezt - a testem megküldi a választ erre 
az Igére.  

Titok van ebben a dologban. Ha elkezded rendszeresen idézni, amit Isten mond rólad, és nem 
mondod ki többet azt, amit te gondolsz magadról – mert legtöbben mindig azt mondják ki a 
szájukkal, amit gondolnak ık magukról. Nem azt mondják ki, amit Isten Igéje mond róluk. Nem azt 
kell kimondanom, amit én gondolok Isten Igéjérıl, hogy az mit mond rólam - nekem engedelmesnek 
kell lennem Isten Igéje felé!  

Amikor megtanultam azt, hogy hogyan kell megvallanom Isten Igéjét a saját testemre, akkor 
orvosság, gyógyszer lett az egész testem számára. A szívemet megalapozta az igazság.  

Én hiszem az Ige igazságát, hiszem, hogy Jézus Krisztus sebeiben meggyógyultam, hiszem, hogy 
Jézus Krisztusban új életem van, hiszem Jézus Krisztusban a bőnbocsánatot.  

Mindez 2000 évvel ezelıtt végeztetett el. Nekem minden nap szükségem van az egészségemre.  
Isten tökéletes akarata nem a gyógyulásod - Isten tökéletes akarata, hogy te is egészségben élj! 

Állandóan, rendszeresen.  
Bolondság lenne, ha azt mondanám, hogy számomra egy nap alatt elkezdett volna mőködni. A 

legtöbben viszont olyan dolgot keresnek, ami pillanatok alatt elkezd mőködni a számukra. Általában 
az emberek gyors megoldást keresnek mindenre, és türelmetlenek.  

Ha Isten Igéjében akarsz mőködni - az nem egy könnyő út.  
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Meg kell tanulnod elıször is Isten Igéjét, hogy mit mond rólad, második lépésként pedig meg 
kell tanulni alkalmazni azt a te életedre. Egy új szövetség alá tartozunk, és ez az új szövetség egy 
jobb szövetség, mint az öreg, a régi, ó szövetség. Isten az Ószövetség kereteiben is gyógyította az 
embereket!  

Sokan tudják ezt, és emlékeznek is rá, de mégis megfeledkeznek róla, amikor róluk van szó.  
A gyógyulás hozzánk tartozik!  
 
Galata 3:13-14 
„Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká tétetvén érettünk; mert meg van 

írva: Átkozott minden, aki fán függ: Hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a 
pogányokon, hogy a Szellem ígéretét elnyerjük hit által.”  

 
Ha nem létezne több Ige a Bibliában a gyógyulásról, ezen az egy Igén meg lehetne gyógyulni!  
Meg kell tanulnotok kiállni az Ige alapján!  
A törvény átka hármas felépítéső volt, hármas jelentéső volt az Ószövetségben: szellemi halált 

jelentett, szegénységet és betegséget.  
Szeretnék elmagyarázni ezzel kapcsolatban valamit!  
Minden alkalommal megvallottam Isten Igéjét. Akkor is megvallottam Isten Igéjét az én 

egészségemrıl, amikor nem éreztem magam úgy. Amikor úgy éreztem magam, hogy jobb lenne 
meghalnom, akkor is megvallottam Isten Igéjét, az igazságot. Amikor megszerettem volna halni, 
akkor is megvallottam Isten Igéjét magamról, az igazságot. Tehát folyamatosan kimondtam azt, amit 
Isten mond rólam az Igében.  

Ha szeretnéd azt, hogy a te szádban is Isten Igéje mőködjön, és ezt megteszed, akkor a te tested is 
ki fog egyenesedni Isten Igéje alapján.  

Amikor mi Isten Igéjét közelítjük, akkor olyan irányból szeretnénk közelíteni, hogy szeretnénk 
azt, hogy ez a mi számunkra is mőködjön - hiszen Isten az Igéjét úgy tervezte, hogy az a mi 
számunkra is mőködjön.  

Hiszen ezt mondja a Példabeszédek 4:22-ben: az egész testüknek egészség!  
 
Pédabeszédek 4:23 
„Minden féltett dolognál jobban ırizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet.”  
 
Itt természetesen a szellemünkrıl szól az Ige. A szívünkbıl indul ki minden élet ereje. Nem a 

fizikai szívünkrıl szól itt az Ige. A szívünkrıl, vagyis az ember szellemérıl szól az Ige. A belsı 
emberünkrıl.  

 
Pédabeszédek 4:24  
„Vesd el tıled a száj hamisságát, és az ajkak álnokságát távoztasd el magadtól.” 
 
Ez azt jelenti, hogy ellentétesen ne szólj Isten Igéjérıl! Ne legyél engedetlen, és akarattal ne 

beszélj Isten Igéje ellen! Vagyis a te szád ne mondja ki Isten akaratával ellentétesen a dolgokat!  
Ezért nem szabad, hogy a te száddal Isten Igéjével ellentétesen bármit is kimondj! Amikor 

gyógyulást szeretnél a tested számára - Isten ígérete alapján ez valóság -, ne mondd ki ennek 
ellentettjét!  

Az elsı dolog, amit az emberek kimondanak: betegnek érzem magam. Bizonyára meg is 
betegedtem.  

Te nem vagy beteg, te megváltást nyertél a törvény átka alól, vagyis megváltást nyertél a 
betegség átka alól! A tested talán azt mondja számodra, hogy te bizony beteg vagy, de Isten Igéje azt 
mondja a te testedrıl, hogy te megváltást nyertél a betegség átka alól.  

De ne a fejedben keresd ezt a hitet!  
Amikor az emberek beszélnek, akkor általában csak a fejükbıl jön a hit.  
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Én nem tagadom azt, hogy a betegség létezik - azt tagadom, hogy a betegségnek nincs joga az én 
testemben létezni, mert Isten Igéje mondja ezt!  

Ha eljutunk arra a szintre, hogy Isten Igéjét magunkévá tesszük a szívünkben, hogy odafigyelünk 
Isten Igéjére, és alkalmazzuk ezeket az alapelveket magunkra - Isten Igéje a te számodra is mőködni 
fog!  

A mai napon is teljes egészségben vagyok Isten Igéje alapján. Nem azért, mert én okos lennék, 
nem azért, mert én olyan hatalmas lennék, azért, egyetlen okból, mert Isten Igéjének alapján járok. 
Vagyis Isten Igéjét bekapcsoltam az életembe.  

A legtöbb keresztény nem teszi ezt meg. A legtöbb keresztény úgy hisz, ahogy az ı teste mutatja 
neki.  

Sokszor a keresztények kipróbálják, amit tanítok, és egy éjszaka múlva, ha nem mőködik, 
elhagyják.  

Vannak, akik megpróbálják 3-4 napig is, és azt mondják, hogy: még mindig ugyanolyan rosszul 
érzem magam. Ez nem mőködik a számomra.  

És van, amikor egy hét múlva, van, amikor egy hónap múlva még mindig ezt mondják.  
De én nem fejeztem be egy hónap múlva Isten Igéjének a megvallását! Volt, amikor 3-4 hónapon 

keresztül kellett kiállnom az Igén, és megvallanom egy bizonyos problémával kapcsolatban, és akkor 
kezdett el a gyógyszer mőködni a számomra.  

Egyszer a Galata 3:13 Igéjével elátkoztam a testemen egy szemölcsöt. Nagyon fiatal keresztény 
voltam még az Úrban, a Bibliaiskolába jártam - ez akkor történt. Tudjátok, hogy mi történt? 
Elkezdett növekedni ez a szemölcs. Nagyobb, és nagyobb, és nagyobbá vált. Már olyan nagy volt, 
mint a kisujjam.  

Hazamentem a Bibliaiskolából családlátogatásra, az édesanyámat meglátogattam. Az édesanyám 
észrevette. El kell menned – mondta édesanyám – a sebészetre, és ezt le kell, hogy vágják, mert ezek 
a dolgok bizony még rákot is okozhatnak!  

Tudjátok, mit válaszoltam édesanyámnak? Visszautasítottam, amit ı mondott. Visszautasítottam 
az ördögnek ezeket a szavait. Elmondtam az édesanyámnak, hogy: ez a szemölcs már halott, és hogy 
le fog esni, mert elátkoztam Jézus Krisztus Nevében ezt a szemölcsöt – és egy pár nap múlva valóban 
le is esett.  

De hónapok hosszú során ez csak rosszabbnak, és rosszabbnak, és rosszabbnak látszott - és aztán 
jött a teszt.  

Ahogy mondja az Ige: „a tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy lopjon, öljön és pusztítson.”  
És tolvajként az ördög nagyon sokszor embereket fog használni, emberek száján keresztül szól 

hozzád, hogy meglopják a hitedet, hogy meglopják az egészségedet. Akár a feleséged, vagy a férjed 
hangján is szólhat hozzád. A családodon keresztül szólhat hozzád az ördög. Egy ártatlan kérdést 
föltehetnek számodra: hogy érzed magad? Jobban vagy-e már? Mindig a fizikai test valóságát 
tekintik.  

Hála az Isten Igéjének, az én testemet tökéletessé tette, teljes egészségben vagyok!  
Arra van szükség, hogy te is egy élı bizonyságtétel legyél az Úr számára! Arra van szükség, 

hogy elkezd alkalmazni Isten Igéjét a saját tested számára, és akkor meghozza a gyógyulást a te 
számodra is!  

Fedezzétek fel, hogy nem csak arról van szó, hogy meg kell dorgálni az ördögöt, hanem 
alkalmazni kell a te tested számára Isten Igéjét!  

A legtöbb ember a helytelen dolgokat mondja ki az életében, és ezáltal saját magukat gyızik le, 
azokkal a szavakkal, amelyeket kimondanak.  

Isten az Igéjében erıt teremtett. Ha Isten Igéjének a vonalán maradsz, akkor az a te számodra 
mőködni fog. Gyızedelmessé fog tenni. Amikor úgy gondolod, hogy neked nincs más hátra, csak a 
bukás – akkor is gyızedelmessé tesz.  

Nagyon fontos, hogy azt megtanuld, hogy Isten Igéjét a szívedbıl mondod ki! Ha a szívedbıl 
mondod ki az Igét, akkor szabadságot hoz a számodra. Egészséget, gyógyulást hoz a számodra.  



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

 

15/6 Jim Sanders – Alaptanítások: Megvallásaink 4. 

 

A legtöbb keresztény azt idézgeti, amit az ördög mond a számukra. A testükre néznek, és nem 
azt idézik, amit Isten mondott a számukra.  

Szükségünk van tehát arra, hogy itt a földön megteremtsük Isten Igéjének a valóságát.  
Isten Igéje megváltoztatta az egész életemet!  
Tudom, hogy legtöbbetek számára szükség van segítségre, szükségetek van gyógyulásra. 

Legtöbbeteknek szüksége van anyagi segítségre az Úrtól. Isten Igéje az életetek minden területén 
segítségetekre lesz! Amikor Isten Igéjét kimondod, akkor Isten képességei jelennek meg.  

Van egy másik fajta gondolatmenet a tanárok között, a Róma 10:17 Igéje alapján: 
 
Róma 10:17  
„Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által.” 
 
Itt pedig az Isten Igéje a görög eredeti szó alapján: RHEMA.  
A LOGOSZ szó az írott Ige, a RHEMA pedig az Isten kimondott Igéje.  
Ezért ezek a Bibliaoktatók azt mondják, hogy a hited abból származik, ha te saját magad 

kimondod Isten Igéjét, és azt hallod meg. Tehát saját magadat kell hallanod, amint kimondod Isten 
Igéjét - hiszen a hit Isten Igéjének a hallásából származik. Isten Igéjét a keresztényeknek a szívükbe 
kell beépíteni! Meg kell tanulnotok úgy beszélni, ahogy Isten beszél!  

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

dicsıségesen a Krisztus Jézusban.” 
 
Ezért a mindennapi életedben ezzel az Igével egyvonalban kell kimondanod a gondolataidat, az 

érzéseidet.  
A hited nem jön az alapján, hogy valamit olvastál, vagy valamit gondoltál, vagy valamit 

reméltél. A hited az Isten Igéjének a hallásából származik!  
Ezért a leghatékonyabb módja annak, hogy hogyan tudod hallani az Igét, és hogy a legtöbbet 

tudd megnyerni az Igébıl, az, amikor a te saját hangodat hallod, ahogy a te saját hangoddal 
kimondod Isten Igéjét - azt, amit Isten mond rólad.  

Mivel kétfajta hallásunk van: van egy külsı, és van egy belsı hallásunk. Van, amikor a külsı 
hallásunkkal hallunk. A belsı hallásunk részét képezik a fülünk belsejében lévı csontok - és az 
igazság az, hogy a belsı fülünkkel hallunk igazából.  

Ha elsı alkalommal hallod meg a hangodat egy magnóról, vagy egy hangfelvételrıl, azt fogod 
kérdezni valójában, hogy: ez tényleg én lennék? Ki lehet ez, aki beszél? Azt mondod: ez nem is az én 
hangom, ez annyira furcsa a számomra. De ez a te hangod. Ez volt az elsı alkalom, hogy a saját 
hangodat a külsı füleddel hallottad. Azelıtt mindig csak a belsı füleddel hallottad magadat. Hiszen 
amikor kimondod a szavakat, akkor azt a belsı hallásoddal fogod hallani, és ez a belsı hallásodon 
keresztül be fog épülni a szívedbe, a belsı emberedbe.  

Amikor a szívrıl beszélünk, hogy beépül a szívünkbe, akkor az emberi szellemrıl, a belsı 
emberünkrıl beszélünk. Jézus Krisztus nagyon sokszor és sokat tanított a szívrıl. Nem a fizikai 
szívünkrıl tanított Jézus. Jézus Krisztus a belsı emberünkrıl, a belsı emberi lényegünkrıl tanított. 
Azok a szavak, amelyeket te kimondasz, a te hangod, sokkal nagyobb hangsúlyt visel a szellemed 
számára, mint bárki másnak a hangja.  

Ha a keresztények megértik ezt az igazságot, akkor meg fogják változtatni a szóhasználatukat, a 
szótárukat.  

Amit tehát szerettem volna most elmagyarázni, az a következı volt: nagyon fontosnak tartom 
azt, hogy a saját hangodat halld, amint mondod ki Isten Igazságát. Nagyon fontosnak tartom viszont 
azt is, hogy mások tanításait, kazettákat hallgass Isten Igéjérıl.  

Én is így fejlıdtem a hosszú évek során. Nagyon nagy és neves mesterek szalagjain növekedtem 
hosszú-hosszú évek során, mire a hitem erre a szintre eljutott.  
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Egy másik nagyon fontos oka annak, hogy meg kell változtatnotok a mindennapi 
szóhasználatotokat: mert amikor kimondod a hitetlenség és a kétség szavait, egyszerően rögzıdnek 
belül a szívedben, a szellemedben. Sokkal jobban rögzıdik, mintha valaki más mondja ki rólad.  

Ha teszel valamit, és valaki azt mondja rá, hogy: ne viccelj hát ezt már mások is kipróbálták, 
nekik sem mőködött -  akkor ezáltal te felhagysz azzal, amit eddig elhatároztál? Általában az 
emberek erre föl inkább még kitartóbbá válnak.  

Az által nem fogod felhagyni az elhatározásodat, hogy valaki azt mondta, hogy ez úgysem fog 
mőködni a számodra, de ha saját magad mondod ezt, ha te mondod azt, hogy: én ezt abbahagyom, a 
számomra ez úgysem fog mőködni – akkor befejezted. Kimondta a szavakat, és a szíved ezeket 
regisztrálta, ezért megtörtént az életedben, és lezártad a belsı embered számára a lehetıségeket, 
hogy valóságot teremtsen a számodra.  

Az ember teremtı képessége a belsı emberébıl jön, nem a fizikai lényébıl.  
Vannak tehát olyan prédikátorok, akik teljes meggyızıdésükkel tanítják, hogy a hit a kimondott 

szavaid által jön hozzád.  
Tehát a Róma 10:17 versét úgy idézik, hogy:  „azért a hit a saját szavaidnak hallásából 

származik.”  
Mert amikor a saját száddal mondod ki Isten Igéjét, és azt hallod, az teremti meg a te szívedben a 

hitet a számodra.   
Nagyon sokszor az emberek keresik, hogy hol tudnák a kanyarokat levágni. Ha ezt az igazságot 

megérted, ez mindenben célra fog vezetni.  
Ne csak megpróbáld! Ha csak megpróbálod, akkor az azt jelenti, hogy úgysem mőködik a 

számodra. Cselekedned kell ezt, amit tanítunk! 
Ahogy az Ige tanítja: amint az Ige a szívedbe kerül, a sátán abban a pillanatban ott lesz, és ki 

akarja lopni az Igét a szívedbıl. Az Ige pontosan így fogalmazza meg ezt: 
 
Márk 4:15 
„Az útfélen valók pedig azok, akiknek hintik az Igét, de amint hallják, azonnal eljön a 

sátán és elragadja a szívükbe vetett Igét.” 
 
Azonnal eljön tehát a sátán, és ellopja a szívedbe vetett Igét. Mindenképpen arra fog törekedni, 

hogy az Igét kivegye a szívedbıl, még azelıtt, mielıtt rájössz, hogy az mőködne a számodra.  
Ezért ha csak megpróbálod, akkor elıre tudjuk, hogy az a számodra nem sikerül - mert ezek 

mind föladják, akik csak megpróbálják.  
Itt a Márk 4-ben Jézus példabeszédet mond a magvetırıl. Mindannyian értitek, hogy amikor a 

magot elvetjük, másnapra nem várjuk, hogy fa legyen belıle, vagy nagy kukoricatermés – idıre van 
tehát szükség, hogy az felnövekedjen.  

Tehát az Isten Igéje mindazok számára fog mőködni, akik kimondják a szájukkal, és hiszik a 
szívükben.  

A következıkben tehát azokra a megvallásokra fogunk rátérni, amelyek a félelmeidet, az 
aggodalmaidat fogják legyızni. Nagyos fontos, hogy ezeket a megvallásokat a saját hangoddal 
kimondd hangosan, és halld magad a belsı füleddel, a belsı hallásoddal, hogy ezek az Igék a 
szívedbe kerüljenek.  

Ezek a megvallások az aggodalmak és a félelmek legyızését fogják szolgálni. 
 

� 1Korinthus 12:27  
„Én pedig a Krisztus teste vagyok, és tagja rész szerint.” 

Amennyit tehát tennetek kell - és ebben a kis imakönyvben megtaláljátok -, Isten Igéjét egyes 
szám elsı személyben, a természetes szöveghasználatunk szerint kimondjuk. 

 
� Róma 12:21  

„Nem gyızettetem meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval gyızöm meg.” 
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Olyan módon mondod tehát ki az Igét, ami rögzıdik a szívedben, ami érthetı a te számodra, ami 
egyszerő a te számodra. Mondd ki az Igét az anyagi helyzetedre. Mondd ki az Igét, a fizikai 
állapotodra, attól függetlenül, hogy jobban érzed magad, vagy nem. Folyamatosan mondod, amit 
Isten mondott rólad.  

 
� 1János 4:4  alapján a következı megvallást tegyétek meg:  

„Én az Istentıl vagyok, és legyıztem a sátánt, mert nagyobb az, aki bennem van, mint az, 
aki a világban van.” 

 
� Zsoltár 23:4 verset is valld meg magadra:  

„Nem félek a gonosztól, mert Te velem vagy. A Te Igéd, és a Te Szellemed vigasztalnak 
engem.” 

Az eredeti szöveg azt mondja, hogy: 
 
Zsoltár 23:4 
„Még ha a halál árnyékának völgyben járok is, nem félek a gonosztól, mert Te velem vagy; 

a Te vesszıd és botod, azok vigasztalnak engem.” 
 
Ezek a pásztornak voltak a segédeszközei, hogy megvédelmezze a nyáját. A vesszı és a bot 

védekezı fegyver volt a pásztor számára, tehát arra volt, hogy védelmezze és vezesse a nyáját.  
Ez a te számodra az Isten Igéje.  
 

� Ézsaiás 54:14 alapján történı megvallásod:  
„Igazság által vagyok erıs, nem gondolok a nyomorral, mert nincsen mit félnem, és a 

rettegéssel, mert nem közelget hozzám.” 
 

� Ézsaiás 54:17 és a Zsoltárok 1:3 alapján készült megvallásod a következı kell, hogy 
legyen:  

„Az ellenem készült fegyver nem lesz jó szerencsés. És minden nyelv, mely ellenem perbe 
száll, kárhoztatik, mert ez az Úr szolgáinak öröksége, Minden munkámban jó szerencsés és 

sikeres vagyok, mert olyan vagyok, mint a folyóvizek mellé ültetett fa.” 
 
Néha az ember ezeket elimádkozza, néha egyszerően csak kimondja ıket.  
Isten Igéje állandóan és folyamatosan mőködik, ahogy kimondod.  
Ezeket az Igéket arra használjuk, hogy megszabadulást hozzanak az életünk számára, mert ki 

fogod mondani, hogy: én nem félek!     
 

� Galata 1:4 alapján történı megvallás: 
„Kiszabadultam a jelenvaló gonosz világból, mert ez az Isten akarata.” 

Nagyon sokszor gondolják azt az emberek, hogy mi csak azért vagyunk, hogy végigszenvedjünk 
ebben a világban. 

 
� A Zsoltár 91:10-11 és a Példabeszédek 12:28 alapján történı megvallás: 

„Nem illet engem a veszedelem, és csapás nem közeleg a lakhelyemhez, mert az Úr az İ 
angyalainak parancsolt felılem, hogy ırizzenek engem minden utamon. Az én utam az élet és a 

halhatatlanság.” 
 
Hány embertıl hallottátok ezt megvallani: nem illet engem a veszedelem, és csapás nem közeleg 

a lakhelyemhez?  
Ilyet nem hallotok senkitıl. Azt halljátok, hogy elkezdenek panaszkodni, és siránkozni, hogy 

mennyire rossz a helyzetük.  
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Sajnos az a helyzet, hogy a sátán programozta be, és adta meg a szótárunkat.  
Ha éjszaka kapsz egy telefonhívást, az elsı, amit mondani fogsz, ha felveszed a telefont, hogy: 

Jaj, Istenem, ki halhatott meg?  
Látjátok tehát, hogy van egy gondolkodásmódunk, és egy szóhasználatunk, amit az ördögtıl 

kaptunk, és azt használjuk.  
Amikor éjszaka megszólal a telefon, a következıképpen kellene megszólalnod: azon 

csodálkozom, milyen csodát tartogat az Úr a számomra, hogy nem tudott reggelig várni ez az illetı, 
hogy engem felhívjon, hanem éjszaka kell elmondania - hiszen gonosz nem közelíthet hozzám.  

Kaptunk az adóhivataltól egy levelet tegnap este. Gondoltam magamban, hogy rossz hír nem 
érkezhet hozzám, ez csak jó hír lehet. A jó hír a következı volt: adó szempontjából túlfizetésünk 
volt. Valóban jó hírrel közelgett hozzánk. Azon csodálkoztam, hogy hányan kaphatnak ilyen jó hírő 
levelet az adóhivataltól.  

Rosszul programozzák az emberek magukat! 
Gonosz nem közeleg hozzám! Isten az İ angyalainak parancsolt, hogy vigyázzanak rám!  
Sokan nem hiszik ezt, hogy Isten az angyalainak parancsolt volna felılük.  
A legtöbben azt mondják: soha nem tudhatod elıre, hogy Isten mit tartogat a számodra.  
Nekünk tudnunk kell, hogy Isten mit tartogat a számunkra! A titok ebben benne van: ha 

kitalálod, hogy Istennek mi az akarata a számodra, ha ezt megtalálod, akkor meg fogja tenni a 
számodra.  

Az Isten akarata pedig nem más, mint az İ Igéje. Amit az İ Igéjében elmond a számodra, az az 
İ akarata.  

Azt fogja megtenni a számodra, amit te hiszel, hogy İ megtesz a számodra!  
 

� Van egy másik csodálatos megvallásunk. Jakab 1:22 alapján történı megvallásunk: 
„Az Isten Igéjét megtartom, és áldott vagyok a tetteimben, boldog vagyok az én 

cselekedeteimben, mivel Isten Igéje szerint cselekszem.” 
 
Itt tehát arról van szó, hogy úgy kell megszólalnod, ahogy Isten Igéje mondja, hogy neked azt 

tenned kell. Azt kell kimondanod, amelyet Isten mondott ki azokról a helyzetekrıl, amelyekbe 
kerülsz.  

Mondd ki, és hallgasd meg a belsı halásoddal, hogy a szívedbe kerüljön. Ha még nem próbáltad 
ezt ki eddig, akkor keress magadnak egy üres, csendes sarkot, egy kis szobát.  

Ez lesz a leginkább hatalmas változás, ami az életedben meg fog történni. Majdnem olyan 
hatalmas változást fog hozni az életedben, mint az újjászületésed - amikor elkezded megvallani Isten 
Igéjét a saját hangoddal.  

Amikor az elsı alkalommal teszed meg, lehet, hogy még furcsa lesz a számodra, hogy ilyeneket 
kell kimondanod, mert soha nem tetted, de tedd meg az elsı lépéseket!  

Ha úgy indulsz neki, hogy az mondod, hogy: az én számomra soha semmi nem mőködik – a 
rossz, helytelen dolgokat vallják meg.  

De ha a belsı embered, a szellemed elkezdi hallani azt, amit a te belsı hallásod által hallasz, amit 
kimondasz, egy csodálatos kenet fog felemelkedni benned.  

Sokszor még az ember hajszálai is egyszerően felemelkednek tıle, olyan hatalmas ez a kenet. 
Hatalmas erı van abban, amikor Isten szavát mondod ki. 

Tapasztalhatod, hogy vannak olyan emberek, akik mindig csak a vesztesek oldalán állnak. Soha 
nem tudnak gyızelemre kerülni. Ezek az emberek rendszeresen azt mondják ki, amit az ördög mond 
a számukra. Folyamatosan panaszkodnak, folyamatosan félelmekben élnek, kétségekben és 
hitetlenségben élnek. Folyamatosan azt mondják ki, hogy: ez nem Isten akarata, hogy én 
boldoguljak.  

Ha Istennek nem lenne az akarata, hogy kioltsa az ellenség tüzes nyilát, akkor Isten nem tanította 
volna nekünk, hogy mi az Isten Igéjével oltsuk ki a gonosz minden tüzes nyilát.  
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Amit Isten az İ Igéjén keresztül megparancsol nekem, hogy tegyem meg, azt én megteszem. 
Nem veszem tekintetbe, hogy mit mond rólam az ellenség, mit mondanak rólam mások, mit 
mondanak a testemrıl, az egészségemrıl, az állapotomról, a helyzetemrıl. Istennek nem tetszenek az 
embereknek tetszeni akaró emberek.  

Egyszerően csak tedd meg, amit Isten akar tıled, hogy megtegyed!  
 

� Efezus 6:16 verse alapján történı megvallásod a következı kell, hogy legyen: 
„Felöltöm a hitnek pajzsát, és a gonosznak minden tüzes nyilát kioltom.” 

 
Ezért én ezt naponta megvallom a testemre, és ez mőködik.  
Rengetegszer hallod az emberektıl azt, hogy: én ma olyan rosszul érzem magam, hogy az már 

szörnyő. Bizonyára ez a betegség most már teljesen levesz a lábamról – mondják az emberek.  
Nem errıl van szó! Vedd ezeket az Igéket magadhoz! 

 
� Galata 3:13, a Róma 8:11, az 1Mózes 1:31 és a Máté 16:19 verse alapján tedd meg a 

következı csodálatos megvallást: 
 

„Jézus megváltott a törvény átka alól, ezért megtiltom minden betegségnek, hogy a 
testemet érintse. Minden betegség és minden vírus, amely a testemhez közelít, azonnal meghal 

Jézus Nevében. Testemnek minden szerve, minden sejtje tökéletesen mőködik, ahogy Isten 
teremtette azt. Jézus Nevében megtiltom testemnek a hibás mőködést!” 

 
Itt van az Ige, aminek a belsı emberedbıl ki kell jönnie. Ez a belsı emberedbe kell elıször, hogy 

behatoljon, és utána a belsı emberedbıl kell, hogy kijöjjön: meg vagyok váltva a törvény átka alól. 
Megtiltom minden betegségnek, hogy a testemet érintse! 

Az emberek nagyon elkeserednek: mit gondol ez az ember magáról, hogy ilyeneket beszél?  
Én újjászületett keresztény vagyok és Jézus Krisztussal társörökös, és megtapasztaltam Isten 

Igéjének egyik alapvetı törvényét, hogy megkaphatod azt, mit kimondasz.  
Ez pedig a Márk 11:23 verse alapján mőködik. Jézus itt így tanít: 
 
Márk 11:23 
„Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjál a 

tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy a mit mond, megtörténik, meg lesz 
néki, a mit mondott.” 

 
A szívedben hinned kell, és nem szabad kételkedned, hanem hinned kell, hogy amit mondasz, az 

megtörténik - akkor lesz meg neked!  
Tehát: hiszem a szívemben, és nem kételkedem. Kimondom az Isten Igéjét. Jézus azt mondja, 

hogy meglehet nekem az, amit kimondtam. Ezért én kimondom azt, hogy minden betegség, amely a 
testemet érinti, azonnal meghal Jézus Nevében.  

Mit gondoltok, mi történik, ha az ember ezt 18 éven keresztül minden nap megvallja? Az, hogy 
az igazság jön az életedben, és nem leszel beteg.  

Mit kell tehát csinálnod? Folyamatosan meg kell vallanod az Igét, ki kell mondanod az Igét. 
Ezek a vírusok és a betegségek, amelyek a testedet szeretnék közelíteni, egyre kevésbé tudják 
megközelíteni a testedet az Isten kimondott Igéje által, és ezért én a mai napon a szent egészség útján 
tudok járni.  

Nem fog mőködni a számodra, ha csak egy párszor kimondtad. Én egy egész életvitelrıl 
beszélek! Egész életeden keresztül kell ezt tenned ahhoz, hogy mőködjön! Ez az a fajta módja az 
életnek, ami igazán mőködik.  

Ha nem életvitelként fogod használni, akkor akár el is feledhetd az egészet, hiszen a sátán abban 
a pillanatban ott lesz, és kilopja a szívedbıl az Igét.  
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Ha egy-két éven keresztül folyamatosan ezt megteszed, meg fogod tapasztalni, hogy az életed 
minden területén mőködik a számodra Isten Igéje. Fogod látni a saját hitedet mőködésbe lépni!  

 
� Jelenések 12:11 alapján történı megvallásunk: 

„Gy ıztes vagyok! Gyızedelmet aratok a Bárány vére által, és a bizonyságtételem beszéde 
által!” 

 
Ezért ezeket a megvallásokat egy ima formájában össze kell állítanod.  
Valaki megkérdezheti, hogy: miért gondolod, hogy ez a számomra fog mőködni?  
Hiszen nézd végig, a tested mindig a te kimondott szavaidnak engedelmeskedett. A te tested 

eddig is a te kimondott szavaidnak engedelmeskedett, de eddig nem a pozitív úton gondolkodtál és 
beszéltél. Eddig olyan távol álltál a pozitív gondolkodástól, mint a kelet a nyugattól.  

Ez, amit mi javasolunk neked, Istennek a pozitív Igéje.  
 

� Jakab 4:7 verse alapján történı megvallás: 
„Engedelmes vagyok Istennek, és az ördög megfut elılem, mert ellenállok neki Jézus 

Nevében.” 
 
Nem azt mondja az Ige, hogy az ördög meg fog futni Isten elıl, vagy bárki más elıl. Az ördög 

megfut elılem!Péter is azt tanítja, hogy az ördög a te ellenséged úgy járkál körbe, mint egy ordító, 
egy üvöltı oroszlán.  

A keresztények azt várják, hogy az ördög majd megfut Isten elıl, vagy a Biblia elıl - de a Biblia 
a számodra azt mondja, hogy te állj ellen az ördögnek, és akkor teelıled fog megfutni az ördög, 
miután engedelmes voltál, és alávetetted magadat Istennek és az İ Igéjének.  

A legnagyobb probléma az életben, hogy a keresztények nem vetik alá magukat Isten Igéjének. 
Alá kell vetnetek magatokat Isten Igéjének, és aszerint kell mőködnötök! Aszerint kell lépnetek, és 
élnetek, ahogy Isten Igéje mutatja a számotokra!  

El kell hagynotok az addigi hagyományaitokat, szokásaitokat! A saját elképzeléseiteket el kell 
hagyni! Tegyétek félre a saját elképzeléseiteket, a saját elgondolásaitokat a dolgokról, és lépjetek 
bele abba, amit Isten mond rólatok! Abban járjatok! Szükséges tudnotok azt, hogy Isten mit 
mondott! Isten azt mondta az Igében, hogy az ördög megfut elıletek.  

Nem a pásztorotok elıl fog megfutni az ördög, nem a szomszédotok elıl fog megfutni az ördög, 
nem Isten elıl, nem az evangélisták elıl fut meg az ördög, hanem elıled fog elfutni az ördög! 

 
� Zsoltárok 119:89 Igéjébıl létrejövı megvallás: 

„Az Isten Igéje örökké megmarad a mennyben. Én megvallom az İ szavát itt a földön, 
ezért valósággá válik az én életemben.” 

 
A legtöbb ember az ellenség szavait és megvallásait valósítja meg az életében.  
Mit mond az ellenség? Azokat a dolgokat vallják meg, amit az ellenségtıl hallanak, látnak vagy 

éreznek.  
Figyeld meg, hogy az ellenség mit tud a szívedbe helyezni: amit látsz, amit érzel, vagy amit 

hallasz. A fizikai érzékszerveid által tud az ellenség megközelíteni.  
Isten Igéje pedig az İ saját bölcsességét adja át neked. Isten Igéje megalapozott a mennyben, de 

mi itt a földön meg tudjuk vallani, és valósággá tudjuk hozni az İ szavát.  
 
Máté 18:19 
„Ismét, mondom néktek, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön minden 

dolog felıl, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám.” 
 
Itt a földön.  
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A legtöbben ennek ellenére csak végig küszködnek az életükben, és azt várják, hogy Isten majd 
cselekszik valamit.  

Neked kell cselekedned! Neked kell Isten Igéje alapján kiállni, és neked kell a hitedet használni 
Isten Igéje lapján! Neked kell a hited alapján megváltoztatni dolgokat, és mosolyt kell feltenni az 
arcodra!  

A hited mőködni fog a számodra, ha a megfelelı dolgokat fogod kimondani!  
A sátán a hosszú-hosszú évek során az életedben azon dolgozott, hogy az ıáltala mutatott 

dolgokat mondd ki, mert a sátán pontosan tudja, hogy a te szádban van a hatalom. Amit te 
kimondasz, azt fogod megkapni, ezért rá kell téged vennie az érzékszerveid alapján, hogy amit látsz, 
amit érzel, amit gondolsz, azt kimondd. Nem tud ellened tenni semmi másféle úton. Te kell, hogy 
saját megadnak megtegyed a rosszat.  

Még a keresztény énekeken keresztül is tud a sátán nekünk ártani, ha helytelen a szövege 
ezeknek a daloknak.  

 
� Ézsaiás 54:13 alapján a megvallásod a következı kel , hogy legyen: 

„Nagy a gyermekeim békessége, mert ık az Úr követıi és tanítványai.” 
 
Arra van szükségünk, hogy megvalljuk ezeket a csodálatos dolgokat - mert az nem megoldás, ha 

csak ülünk egyhelyben, és azt várjuk, hogy Isten majd cselekszik a számunkra. A Biblia úgy tanítja, 
hogy a gyermekeidet az Úr útjain neveld, és amikor felnınek, akkor az Úr felé fordulnak, és 
onnantól kezdve nem a te problémáidat fogják képviselni, hanem az Úrnak lesz gondja rájuk.  

Ahogy mondja az Ige:  
 
Példabeszédek 22:6 
„Tanítsd a gyermeket az ı útjának módja szerint; még mikor megvénhedik is, el nem 

távozik attól.” 
 
Tehát a gondjaidat az Úrra vetheted, miután megtetted, amit İ mondott neked. És amikor a 

gondjaidat az Úrra veted, az Úr mindent kidolgoz számodra - miután megtetted a saját részedet.  
Sokszor az emberek úgy hisznek a Bibliában, mint ahogy hisznek a Mikulásban.  
Sokszor az emberek azért hisznek valamit, mert valaki mondta nekik, vagy annak a valakinek 

mondta valaki, és onnan hallották - de neked személyesen kell meggyızıdnöd Isten Igéjében lévı 
ígéretek igazságáról!  

Ha Isten Igéje azt mondja, hogy megváltást nyertél a törvény átka alól, ki vagy te, hogy azt 
mondjad, hogy ez nem igaz? Ki vagy te, hogy azt mondjad, hogy te mégis beteg vagy?   

Ki vagy te, hogy azt mondjad, hogy ez a probléma hatalmasabb annál, mint Isten, és ez a 
probléma hatalmasabb annál, mint amit te kezelni tudsz?  

Amikor Isten azt mondja az Igéjében, hogy: gyızedelmessé teszlek - ki vagy te, hogy azt 
kérdıjelessé tedd? 

Ne értsetek félre engem. Nem azért fogod megkapni, mert egyszer kimondtad, vagy pedig csak 
azért, mert mondogatod hit nélkül. A kimondás egy része a dolognak. De csak azért, mert 
kimondtad, még nem fog megtörténni. A kimondás, a megvallás-része - az része az egésznek.  

 
Zsoltárok 107:1-2 
„Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert az ı kegyelme örökkévaló. Ezt mondják az Úrnak 

megváltottai, akiket megváltott az ellenség kezébıl.” 
 
Isten mindent megadott már a számotokra! Arra van szükség, hogy ezt meglássátok, és 

elgondolkodjatok, elmélyedjetek rajta. Alapozzátok meg a szíveteket ezen az igazságon, és utána 
mondjátok ki!  
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A vallásos emberek szoktak olyan módon beszélni, hogy: mindent el kell fogadnunk, ami jön az 
életünkbe.  

Nem kell mindent elfogadnunk! A rosszat nem kell elfogadnunk az életünkben, mert az nem 
Istentıl jön! Azt el kell utasítanunk, el kell parancsolnunk!  

Azokban a napokban, amikor prédikátorként dolgoztam, egy kollegámmal dolgoztam együtt, 
hogy pontosabb legyek, ez a fınököm volt. Elmondta nekem, hogy 6-7 évvel ezelıtt az orvosok azt 
mondták, hogy mivel leukémia betegséget állapítottak meg nála, egy éven belül meg fog halni. Nem 
tudom, hogy abban az idıben keresztény volt-e, de ha az is volt, nem tudom, hogy tudott-e 
egyáltalán a gyógyulásról valamit. De mivel elhatározta a szívében, hogy ı nem fog meghalni, mert 
életben akar maradni, ezért a betegség egyszerően eltőnt a testébıl. 6-7 évre rá is vizsgálták az 
orvosok, hogy hogyan történt a gyógyulása.  

Mennyivel inkább igaz ez, ha Isten Igéjét kezdjük el megvallani a testünkben. Minden egyes 
sejtünkre és szervünkre megvalljuk Isten Igéjét, hogy megalapozzuk Isten Igéjét a testünkre.  

Ahogy az egyik gyógyító alkalmat követıen, mikor hazafelé mentünk egy köhögés sorozat jött 
rám. Abban a pillanatban megdorgáltam ezt, és elparancsoltam Jézus Nevében – elhagyta a testemet.  

Kint voltunk Amerikában, és az egyik konferencián egy óra hosszat a hívık, több ezren, nevettek 
az ördögön, mert nem vették komolyan az ördög hazugságait.  

Meg kell tanulnunk nekünk is nevetni az ördög cselvetésein! Ha jönnek a tünetek, tanulj meg te 
is nevetni az ördögön, és ne komolyan venni, és ne neki hinni - meg fogod látni, hogy a tünetek 
abban a pillanatban elhagyják a testedet.  

Akkor is nevetned kell, amikor nem úgy érzed, hogy nevetned kell. Ha elfogadod, amit Isten 
akar neked adni, akkor a gyızelemben járhatsz.   

Minden egyes szervét és sejtjét, részét a testednek Isten Igéjének vonalában tarthatsz.  
Azért nem jártál eddig ezekben az áldásokban, mert nem merted kimondani ezeket.  
Éjjel és nappal Isten Igéjérıl gondolkodj, úgy, ahogy Isten mondta Józsuénak: ne távozzanak el 

az én Igéim a te szemed elıl, a te szádtól. Tartsd meg ezeket a szívedben!  
Akik nem sikeresek eddigi életük folyamán, azért nem sikeresek, mert nem gondolkodtak el 

Isten Igéjének a valóságán, és nem építették a szívükbe az igazságot.  
Ha nem gondolkodsz el az Isten Igéje felıl, nem mélyedsz el az Igében, és nem építed a 

szívedbe, akkor az a számodra nem fog mőködni, nem fogsz ebben az áldásban járni.  
 
Jakab 1:22 
„Az Igének pedig megtartói legyetek, ne csak hallgatói, megcsalván magatokat.” 
 
Tehát azt mondja az Ige: ha nem tartjátok meg az Igét, csak hallgatjátok, akkor magatokat 

csaljátok meg. Ha csak hallgatod az Igét, de nem cselekszel aszerint, nem aszerint jársz, akkor 
megcsalod magadat! Saját magadat szeded rá! Nem a sátán az, aki rászed téged, te szeded rá saját 
magadat!  

A legtöbb ember így saját magát csalja meg. Azokat a dolgokat mondják ki, amiket valójában 
nem kívánnak maguknak. A rossz, a helytelen dolgokról beszélnek, pedig nem igazán azt akarják 
maguknak.  

Hiszen Isten Igéje az egész tested számára egészséget jelent!  
Arról van szó elsı sorban, hogy a félelmeket, az aggodalmakat gyızd le az életedben.  
Ez a kulcs: hogy az Isten Igéjét kimondod a száddal, és a belsı hallásoddal hallod, amint te saját 

magad mondod ki - és így jut le a belsı emberedbe, a szívedbe az Isten igazsága.  
Ezért jelent meg a kék borítójú imádságkönyvünk - Imádságok a Biblia alapján -, hogy az 

imádságokat saját magad hangján elmondva hallgasd az imákat a saját hangodon.  
Ezek az imák be fognak épülni a belsı emberedbe. A te saját szavaid, a te saját hangod fog 

beépülni a saját belsı emberedbe. Ez által programozod a saját szellemedet, mintha egy 
számítógépet programoznál. A saját szellemedet Isten Igéje lapján kell beprogramoznod, az elmédet, 
a gondolataidat pedig meg kell újítanod Isten Igéje alapján.  
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A megvallás több dolgot fog valóságba hozni. Megújítja az elmédet, és a problémák helyett a 
válaszokat, a megoldásokat fogja a szemed elıtt tartani. 

Sokan azt mondják, hogy: ez által te elhanyagolod a problémáidat.  
Nem arról van szó, hogy elhanyagolnám a problémáimat, hanem épp arról van szó, hogy a 

problémáimmal kapcsolatban teszek valamit, de nem tartom a szemem elıtt a problémákat.  
Az emberek ezt teszik rosszul: a problémákat nagyítják fel és tartják a szemük elıtt.  
Nem tagadom, hogy a betegségek léteznének, de azt megtagadom, hogy joga lenne a 

betegségnek az én testemre. Nincs joga az én testemre a betegségnek! Én Jézus Krisztus teste 
vagyok, és tagja rész szerint, és az én testem a Szent Szellem temploma, és Isten bölcsessége lakik 
bennem Isten Igéjén keresztül.  

Megvallom Isten Igéjét és annak az igazságán állok.  
Ezt mondja az Ige: ha mindent megtettetek, álljatok ki az igazságban.  
Efezus 6:13 alapján az Ige útmutatást ad, mit kell tennetek: ha már mindent elvégeztetek, 

megállhassatok az igazságon.  
Ha te Isten Igéje alapján megállsz.  
Mondja az Ige itt, hogy: vegyétek föl az Istennek minden fegyverét - tehát már tettél valamit az 

ellenséggel szemben, a betegséggel szemben.  
Tehát ha már ellenálltál, és elvégeztél mindent, vagyis imádkoztál, megvallottad az igazságot, 

utána ki kell állnod ebben az igazságban.  
Nem úgy kell tenned, hogy a fejedet bedugod a homokba, és nem veszel tudomást semmirıl. Azt 

kell tenni, hogy a probléma ellen a megoldást kell kimondani., mert ha ezt teszed, akkor a probléma 
el fog tőnni, és a hegy egyszerően be fog süllyedni a tengerbe, el fog tőnni az életedbıl.  

Én a testemet így teljes egészségben tartom. A teljes anyagi életem így rendezve van.  
Ha fizikai, vagy anyagi, egészségi problémáid lennének, Isten azt akarja, hogy ebben az esetben 

mond ki az İ Igéjét, amit İ akar, hogy megvalósuljon az életedben - mert megkapja mindenki, amit 
kimondott. Ha hiszed, és nem kételkedsz a szívedben.  

Mindaddig, amíg Isten Igéjét idézem és megvallom, akkor a hit mőködésbe lép az életemben.  
A következıkben fel fogjuk olvasni azt a megvallás sorozatot, amelyet szeretnénk, ha mindenki, 

minden nap, naponta többször is, ha lehetséges, reggel és este elmondana a saját maga számára a 
félelmek legyızésére. Szeretnénk, ha ez az életetek egy részévé válna, a szívetekbe beépülne, és ez 
alapján élnétek az életeteket. 

 
 
 
 
 
 
 

Az aggodalmak és félelmek legyızésére. 
 

„Én a Krisztus teste vagyok, és a sátánnak nincs hatalma felettem, a jóval legyızöm a 
gonoszt. Én az Istentıl vagyok, és legyıztem a sátánt, mert nagyobb az, aki bennem van, mint 

az, aki a világban van. 
Nem félek a gonosztól, mert Te velem vagy. A Te Igéd, és a Te Szellemed vigasztalnak 

engem. Igazság által vagyok érıs, nem gondolok a nyomorral, mert nincsen mit félnem, és a 
rettegéssel, mert nem közelít hozzám. 

Az ellenem készült fegyver nem lesz jó szerencsés, és minden nyelv, amely ellenem perbe 
száll, kárhoztatik, mert ez az Úr szolgáinak öröksége. 

Minden munkámban jó szerencsés és sikeres vagyok, mert olyan vagyok, mint a folyóvizek 
mellé ültetett fa. 

Kiszabadultam a jelenvaló gonosz világból, mert ez az Isten akarata. 
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Az Isten Igéjét megtartom, és áldott vagyok a tetteiben. 
Boldog vagyok az én cselekedeteimben, mivel Igéje szerint cselekszem. 

Nem illet engem a veszedelem, és csapás nem közeleg a lakhelyemhez, mert az Úr az İ 
angyalainak parancsol felılem, hogy ırizzenek engem minden utamon. 

Az én utam az élet, és a halhatatlanság. 
Felöltöm a hit pajzsát, és a gonosz minden tüzes nyilát kioltom. 

Jézus megváltott a törtvény átka alól, ezért megtiltom minden betegségnek, hogy a testemet 
érintse. Minden betegség és minden vírus, amely a testemhez közelít, azonnal meghal Jézus 

Nevében. Testemnek minden szerve, minden sejtje tökéletesen mőködik, ahogy Isten 
teremtette azt. Jézus Nevében megtiltom testemnek a hibás mőködést. Gyıztes vagyok, 

gyızedelmet aratok a Bárány vére által, és a bizonyságtételem beszéde által. 
Engedelmes vagyok Istennek, és az ördög megfut elılem,  

mert ellenállok neki Jézus Nevében. 
Az Isten Igéje örökké megmarad a mennyben. Én megvallom az İ szavát itt a földön, ezért 

valósággá válik az én életemben.  
Nagy a gyermekeim békessége, mert ık az Úr követıi és tanítványai.” 

 
 Ez az imádság minden egyes mondata a Bibliának egy Igéje alapján született, és mindenki 

megkeresheti, hogy melyik mondat melyik Ige alapján készült, ha a kék imádságos könyv a kezében 
van.  

Nagyon jó Isten Igéjét kimondani oly módon, hogy az a te saját személyedre vonatkozik. Az 
érthetı, mai nyelvezetben használni Isten Igéjét.  

Személyessé kell tenni Isten Igéjét, hogy a te számodra is mőködjön!  
Hiszen Jézus Krisztus érted halt meg! Az İ sebeiben gyógyultál meg! Mindent megadott már 

neked, és neked ezt az örökséget át kell venned!  
Isten annak idején a zsidóknak azt mondta, hogy: a Kánaánt, az Ígéret földjét nektek adom - de 

meg kellett harcolniuk érte, hogy az övék legyen az a föld.  
Jézus Krisztus legyızte az ördögöt. Isten neked adta a gyógyulást, neked adta a gyarapodást! 

 


