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ALAPTANÍTÁSOK 
Megvallásaink 1. – Megítélni magunkat 

 
A mai alkalommal egy újabb tanítássorozatba kezdünk, a megvallásokról fogunk tanítani. 

Többek között tanítást fogtok hallani ma a magunk megítélésérıl.  
Négy Igét fogunk a Bibliából felolvasni egymást követıen: 
 
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.” 

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

ragaszkodjunk hitvallásunkhoz.” 
 
Máté 3:5-6 
„Ekkor kiméne hozzá Jeruzsálem és az egész Júdea és a Jordánnak egész környéke. És 

megkeresztelkednek vala ıáltala a Jordán vizében, vallást tevén az ı bőneikrıl.” 
 
1János 1:9 
„Ha megvalljuk b őneinket, hő és igaz, hogy megbocsássa bőneinket és megtisztítson minket 

minden hamisságtól.” 
 
A felolvasott Igékben az volt a közös, hogy mindegyik a megvallásokról tanít. Egyetlen egy 

közös dolog van tehát bennük, ez pedig a megvallás szónak valamelyik formája.  
Ez az, amirıl ma tanítani szeretnék: a megvallásokról.  
A gyülekezeti tanítások között nagyon sok helytelen tanítást lehet hallani errıl is.  
Mindig el szoktuk mondani, hogy nem jó a szélsıségekbe kerülni a tanítások tekintetében, 

mindig az út közepe, az aranyközépút az, amin rajta kellene maradni.  
Ennek az oka pedig a következı: az emberek hajlamosak arra, hogy embereket kövessenek, 

ahelyett, hogy Isten Igéjét, a Bibliát követnék - ezért aztán kisodródnak az út két szélére.  
Az emberek általában hajlamosak azt mondani, hogy: én nem hiszek a megvallásokban.  
Az én számomra - aki nagyon jól ismerem a Bibliát -, amikor ezt hallom, az kb. úgy hangzik, 

mintha valaki azt mondaná, hogy én nem hiszek Jézus Krisztusban. Hiszen a szánkkal kell vallást 
tenni arról, hogy Jézus Krisztus az Urunk, mert a szánkkal teszünk vallást az üdvösségre. 

Tehát a megvallás jelenti azt, hogy üdvösséged lesz. Az üdvösség pedig mindent magában foglal, 
amit Isten adni akar neked. Gyógyulást, megırzést, megóvást jelent, védelmet, biztonságot és 
minden mást, amire szükséged van. Ez törvény!  

Tanítottunk már arról, hogy mindenki arról tesz vallást, amit hisz a szívében.  
Ha van valami, amit szeretnél Istentıl elnyerni, amit eddig még nem kaptál meg, ne add föl! 

Hiszen Isten Igéje megmutatja, rámutat arra is, hogy hogyan tudod Istentıl megkapni ezeket a 
dolgokat, amit szeretnél. Más szóval, hogy hogyan lehet megnyerni az úgynevezett elérhetetlennek 
tőnı dolgokat.  

A Biblia tehát nem más, mint egy sikerkönyv arra, hogy hogyan tudod elérni a kívánt dolgaidat. 
Minél inkább tanulod a Bibliát - ahogy én tehát minél többet tanultam a Bibliát, egyre inkább 
meggyızıdtem róla, hogy a siker alapja az, hogy idıt kell eltölteni Jézus Krisztussal, és 
természetesen az İ Igéjével. Ezáltal bárki sikeressé válhat!  

Mit jelent a siker? 
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A következı módokon lehet meghatározni: elérni a kitőzött célokat, egy kedvezı kimenetelét 
elérni valaminek, a remélt eredményeket elérni, hogy úgy alakuljanak a dolgok, ahogy tervezted, 
vagy a kívánt vége legyen annak, amit vártál.  

A keresztények gyülekezeti teste általában nem tud létezni és cselekedni afölött a tudásszint 
fölött, amit eddig kapott az életében.  

Ez a mai tanításunk a megvallásokról tehát azt a célt fogja szolgálni, hogy a keresztényeket egy 
olyan szintre juttassuk el, ahol el tudják majd fogadni a kívánt dolgokat.  

Azoknak a hívıknek a számára szól ez a mai tanítás, akik eddig az óhajtott céljaikat nem tudták 
elfogadni - vagy pedig akik már találkoztak ezzel az igazsággal, azok számára megerısítésként fog 
szólni ez a mai tanítás.  

Ha az emberek azt a fajta tanítást hallják, hogy Isten néha meggyógyítja az embereket, néha 
pedig nem, akkor ennek az lesz az eredménye, hogy néhányan meg fognak gyógyulni, és néhányan 
pedig nem fognak meggyógyulni. Annak ellenére, hogy az igazság az, hogy Isten akarata az, hogy 
mindannyian meggyógyuljatok.  

Ha az emberek azt a tanítást hallják, hogy a fejlıdés nem Isten akarata, akkor nem fognak 
anyagilag sikereket elérni az életükben. Más szóval nem fogják elérni azt a szintet, amit amúgy 
elérhetnének, mert meg kell tudniuk, hogy az Isten akarata az, hogy ık fejlıdjenek.  

Azok, akik azt hallották, hogy szegénynek lenni az szelídséggel és alázatossággal egyenlı, és 
hogy ez Isten akarata, azoknak valóságos bibliai igazságra van szükségük! Arra van szükségük, hogy 
a gondolkodásukat átalakítsák, újjá építsék Isten Igéje alapján.  

Nagyon rég elhatároztam, hogy én csak Isten alapelveire fogom felépíteni az életemet - és az én 
életem valóban Isten alapelvein mőködik. Bármelykıtök elérheti ezt, hogy Isten alapvetı törvényei 
által lépje meg az életét.  

Ahhoz a példához tudnám hasonlítani, mint amikor vízcseppek csöpögnek a sziklára. Nem a 
nagy loccsanások azok, amelyek a kısziklát szétmorzsolgatják. A folyamatos, kitartó, apró cseppek 
azok, amik a mély munkát végzik.  

Isten törvényei végzik ezt a munkát, nem az emberek törvényei.  
Ezek a törvények megtapasztalhatók, meghallhatók a mai tanításban is.  
Nem alapvetı tudományos alapelvek ezek, és nem emberei hagyományok, amelyeket ma hallani 

fogtok, hanem az alapelvek, amelyek Isten Igéjében megtalálhatók, az alaptanítások, hogy 
elérhessük az egészséget és az anyagi áldást, amelyet Isten Igéje ígér a számunkra, és hogy az 
alapvetı szegénységi szintbıl kilépjünk.  

Meg kell értenünk, hogy hogyan kell mőködnünk Isten Igéjén keresztül! Isten szabályait és 
törvényeit kell megértenünk, és az isteni utakat kell tisztán látnunk, hogy Isten hogyan teszi a 
dolgokat egymás után az életünkben.  

Jézus Krisztus jött, és az İ véráldozata által az életünk minden területén sikert biztosított a 
számunkra.  

Valaki egyszer ezt mondta, és ez nagyon tetszett nekem: aminek nem vagy az ura, annak mindig 
csak alatta vagy. Tehát aminek nem vagy fölötte, mindig alá kerülsz.  

Erre a tématerületre igazából igaz: ha valaki a megvallásokat nem uralja, akkor az alatt van, 
nagyon alatta van!  

Ezért arra van szükség, hogy a Biblia felé fordulj, és tanulmányozd ezt a területet.  
Sokan vannak olyanok, akik nem kedvelik a Bibliát, mert inkább ragaszkodnak az ı régi 

hagyományos tanításaikhoz, vagy ahhoz, amit az ı gyülekezetük tanít, vagy ahhoz, amit esetleg 
egyes prédikátoroktól hallanak.  

Nem kell elfogadnotok azt, amit esetleg egyes prédikátoroktól hallotok, vagy azt sem kell 
elfogadnotok, amit én mondok nektek, ha nem tudjátok igazolni Isten Igéjével! Nem kell elkötelezni 
magatokat, hogy bármit is elfogadjatok, ha az nem Isten Igéjén alapszik!  

Ez a Biblia bármelyik tématerületére igaz!  
Például a vízkeresztségre.  
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Sokan mondják azt, hogy addig nincs meg az üdvösségünk, amíg a vízkeresztségen nem 
mentünk át. Vagy azt mondják, ha nem a mi fajta módunkon keresztelkedsz meg vízben, akkor te 
igazából nem kaptál még üdvösséget.  

Ezek az emberek azonban igazából soha nem zavartak engem. Ez pontosan olyan, mintha valaki 
azt mondaná nekem, hogy én nem vagyok házas, hiszen nem a mi országunkban kötöttél házasságot. 
Honnan tudod, hogy összeházasodtál, vagy nem?  

Én biztos vagyok abban, hogy az én üdvösségem igaz, mert Isten Igéje alapján történt.  
Ha Isten Igéje alapján jársz, és az alapján léped meg az életed lépéseit, akkor nem tudnak az 

emberek a mindenféle elgondolásaikkal összezavarni. 
Ugyanez a helyzet a Szent Szellemmel való betöltekezésre is. Mondják azt sokan, hogy igazából 

nincs meg az üdvösséged addig, amíg nem töltekeztél be Szent Szellemmel, vagyis amíg nem 
keresztelkedtél meg Szent Szellemben.  

Arra van tehát szükségünk, hogy belemélyedjünk Isten Igéjébe, megtanuljuk, hogy mit mond 
errıl Isten Igéje. Ha valaki azt mondja, hogy: én nem hiszek ebben a megvallás dologban! Ennek 
ellenére állandóan negatív irányban teszik a megvallásaikat. Annak ellenére, hogy nem hisznek 
benne, hogy ez mőködik, az ı számukra is mőködik állandóan. 

Vannak keresztények, akik nem hisznek a gyógyulásban, vagy vannak keresztények, akik nem 
hisznek a fejlıdésben, gyarapodásban.  

Vannak olyanok, akik nem hiszik, hogy Jézus Krisztus kálvárián történı halála által megkaptuk a 
teljes megváltásunkat.  

És ez szinte megdöbbentı, hogy pontosan ezek a keresztények, akik nem hisznek a 
gyógyulásban, a gyarapodásban, ezek azok, akik törekszenek az egészségükért, és törekszenek arra, 
hogy meggazdagodjanak!  

Azt szeretnénk, ha mindannyian ebben a szabadságban élnétek, amit Jézus Krisztus már 
megszerzett a számotokra!  

A probléma az, hogy nagyon sokan az emberek próbálnak megdolgozni azért, amit Jézus 
Krisztus már megszerzett a számukra. Hiszen már szabadok vagyunk a törvény átka alól! A saját 
cselekedeteik által próbálják kiérdemelni Istentıl azt, amit Isten már az egyetlen Fián keresztül 
megadott a számunkra.  

Annyit kellene csupán tenniük, hogy elfogadják azt az áldást, amelyet Istentıl megkaptak már 
Jézus Krisztuson keresztül. Fel kellene fedeznünk azt, hogy nem azt tekinti Isten, amit mi 
megteszünk, hanem az által tudjuk elfogadni a dolgokat, ha megnyitjuk magunkat - és ez hozza a 
sikert a számunkra, és egészséget, és fejlıdést, gyarapodást. Ha hiszitek ezt.  

Sokszor az emberek valamennyire hiszik, de nem belsı meggyızıdésükként.  
Sokszor az emberek eljönnek ugyan, de nem igazán hallgatnak arra, amit mondunk nekik, vagyis 

meghallják ugyan, de nem nyitják meg magukat arra - tehát nincs megértésük róla.  
      Nagyon fontos, hogy amiket itt hallotok aszerint éljetek, mert különben hajótörést 
szenvedhettek!  

Egyszer ismertem egy szolgálótársamat, aki elment egy családhoz, és azt mondta a családnak, az 
apukának, anyukának, hogy a medencét kerítsétek be, mert a két éves kislányra veszélyes a 
medence. Szólt nekik az én szolgálótestvérem, hogy: a kisgyerek veszélyhelyzetben van, ne 
engedjétek így odamenni az úszómedencéhez!  

Ez a fiatal szülıpár pedig azt válaszolta, hogy: ez a te ronda megvallásod, a mi megvallásunk az, 
hogy az angyalok vigyáznak a mi gyermekünkre, és a mi gyermekünknek nem lehet semmi baja.  

A következı nap ez a két éves kisgyerek belefulladt a vízbe.  
Nem lehet tehát csak úgy magunktól megvallásokat létrehozni, és ez által megsérteni a 

biztonsági szabályokat!  
Ezt meg kell értenetek, hogy ez nem megy megvallásokkal!  
Az ördög is megkísértette Jézus Krisztust. Fölvitte egy magas templom tetejére, és mondta neki, 

hogy: vesd le magad innen!  
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Ha te ezt megteszed, hogy hasonlóképpen felmész a magasságba, és azt fogod mondani, hogy: 
leugrom innen, de az angyalok megvédelmeznek engem - valószínőleg mire leérkezel meghaltál.  

Az Isten maga a bölcsesség és megértés Istene.  
Elképzelhetı, hogy vannak olyan szintjei a hitnek, amit majd késıbb még elérsz, de most még 

nem vagy azon a szinten.  
Arra van szüksége mindnyájunknak, hogy tudatosuljon bennünk az, hogy mi az, amit Jézus 

Krisztus tett értünk, és ebben az áldásban kellene járnunk.  
Nagyon sok keresztény nem vesz tudomást arról, amit Jézus Krisztusban megkapott. Nincs 

tudása errıl, és ezért áldás nélkül él az életében - de a tanításokon keresztül és a megértésen 
keresztül, ahogy a Szent Szellem megnyitja számotokra a megértést, megérthetitek, hogy mi az, ami 
jog szerint hozzátok tartozik Jézus Krisztusban.  

A siker és a fejlıdés azt is jelenti, hogy mindent, amit az életedben kitőzöl magad elé, azt 
elérheted.  

Isten mindannyiunk számára azt szeretné, ha az élet területén, amiben munkálkodunk, sikeresek 
legyünk, hogy úgy alakuljanak a dolgaink, ahogy azt terveztük.  

Az emberek általában a gyógyulásuk területén lépik meg a hit elsı lépéseit, de a hitedet utána 
használhatod az élet minden más területén: a fejlıdésben, az anyagi boldogulásodban - hiszen Jézus 
Krisztus megváltott minket a törvény átka alól! Ez jelenti a szellemi halált, betegséget és a 
szegénységet!  

Isten törvényei tehát mindezen a három területen egyformán mőködnek!  
Általában az emberek hajlamosak arra, hogy Istenre mutassanak, İrá helyezzék a felelısséget: 

mindenért Isten a felelıs, ami velem történt az életben!  
Ez nem igaz! Isten nem felelıs mindazért, amivel az emberek vádolják İt!  
Ha valaki például meghal, azt mondják rá az emberek, hogy: Isten vette el ıt tılem.  
Hálát adunk ugyan az Úr Jézus Krisztusnak, hogy hozzá költözött, de nem Isten vette el tıled! 

Isten megígérte a számunkra, hogy hosszú életünk lesz, és mindenki, aki 70 év alatt költözik haza, az 
ördög lopta meg az életét!  

Azt mondja a Biblia, ha megerısíted magadat Általa, akkor még 10 évet kapsz tıle! Ez már 80 
év!  

Istennek semmi köze a betegségeidhez, a szegénységhez, a nyomorodhoz! Istennek nincs köze 
hozzá!  

Ebben az országban nagyon nehéz a helyzet, mert több évszázados gondolkodási hagyományokat 
kell szétrombolni, és helyette az igazságot kell szétárasztani.  

Helytelenül gondolkodnak az emberek. Nem fogadják el azt, hogy ennek a világnak az istene az 
ördög.  

A mi Istenünk a Mennyország Istene, és İ fejlıdést, gyógyulást és áldást akar adni az életetek 
minden területén. Ti szabályozzátok az életetek menetét, de ehhez az szükséges, hogy az igazat 
higgyétek a szívetekben - és ez az a mód, ez az az út, ami által meg tudjátok változtatni azt, amit a 
szívetekben hisztek.  

Nagyon figyelmeztetlek benneteket arra, hogy figyeljétek, hogy mi az, amit a szátokkal 
kimondotok!  

Nagyon óvatosan és figyelmesen, részletesen fogok ezen a tématerületen végigmenni, hogy 
megértsétek.  

Ha gyakoroljátok az Igét, nem csak hiszitek, akkor az Ige cselekvıi lesztek. Ha hiszitek az Igét, 
és az Igét megvalljátok, akkor arra lesz szükségetek, hogy ebben a világban az elkötelezettségeiteket 
teljesítsétek.  

Hiszen annak a szülıpárnak, apukának, anyukának, megvolt a felelıssége, hogy a gyermekére 
vigyázzon. Kötelezı lett volna a számukra, hogy vigyázzanak a gyermekre. Hiszen ez a két éves 
kisgyerek a veszélyterületen járt, és a szülık nem figyeltek oda rá.  
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Egyszer az utcán én is elkaptam egy ilyen két éves totyogós kisgyereket, aki nem tudta, hogy 
hova megy, de nagyon igyekezett. Valahogy elkeveredett az anyukájától, és én felemeltem, és 
megvártam, amíg az anyuka odatalál, mert bizony nagyon veszélyes egy ilyen kis totyogós 
gyereknek az utcán, az úttesten. Az Úr megsegítette ezt a kisgyereket.  

Az embereknek bizony szükségük van az életükben nagyon sokszor ilyen isteni segítségre!  
Még mielıtt továbbmennénk a megvallás tanításban, szeretnék egy dolgot megemlíteni.  
Az Ószövetségben teszünk valamirıl említést. Ahhoz, hogy Isten Igéje mőködjön az életedben a 

számodra, úgy kell viselkedned, ahogy ez az illetı az Ószövetségben ezt tette. Egy példát fogunk 
megnézni. Istent kell életetekben az elsı helyre helyezni.  

Nem lehet egyszerre száz istenetek, vagy száz út, amit egyformán jártok és hisztek. Mert ha Tıle 
akarsz kapni valamit, akkor az İ útján kell járnod - vagy pedig, ha nem így teszel, akkor egyszerően 
nem tudod Tıle elfogadni az áldását. 

 
1Krónikák 4:9-10 
„Jábes pedig testvéreinél tiszteletreméltóbb volt, és azért nevezé ıt az ı anyja Jábesnek, 

mondván: Mivelhogy fájdalommal szülém ıt. És Jábes az Izrael Istenét hívá segítségül, 
mondván: Ha engem megáldanál és az én határomat megszélesítenéd, és a Te kezed énvelem 
lenne, és engem minden veszedelemtıl megoltalmaznál, hogy bút ne lássak! És megadá Isten 
néki, amit kért.” 

 
Nézzük meg tehát Jábes példáját!  
Izrael egyik törzsében született meg annak idején az Ószövetségben. Tiszteletre méltó családban 

született tehát, és ennek ellenére kudarccal indult az élete - de elhatározta, hogy nem akar kudarcban 
élni. Jábes ezért Izrael Istenét szólította. Megtette tehát az elsı lépést. Meg volt a prioritás.  

Nektek is meg kell tennetek ezt a rangsort az életetekben! 
Mindig eszembe jut a fiatalember, aki ’84 óta volt rákbeteg. Minden lehetséges utat, amit az 

orvosok említettek a számára, kipróbált már, és tavaly, amikor találkozott Jézus Krisztussal, 
elhatározta, hogy ez lesz az az út, ahogy meggyógyul. Négy hónapon keresztül szint semmi nem 
változott a testében, de elhatározta a szívében, hogy ez lesz az az út, ahogy meggyógyul - és a 
gyógyulása novemberre következett be.  

Most, hogy egy évre rá találkoztunk vele, mindig tökéletesen egészséges, de az elsı lépést ı is 
megtette: a fontossági sorrendben Istent helyezte az elsı helyre!  

Úgy nem fogtok Istentıl gyógyulást kapni, hogyha emellett, hogy Istentıl vártok valamit, még 
más, százféle utat és módot kigondoltok magatoknak, és végigjártok a varázslás csodái közül, amit 
nagyon jól ismertek Magyarországon! 

Ha csak megnézitek a példát a világban: ha házasságtörésben vagy, a feleséged el fog válni tıled.  
Nem szeretik az emberek sem a hőtlenséget.  
Isten elıl nem lehet semmit sem elrejtenetek. Amíg a saját értékrendedet ki nem alakítod, és 

Istent nem helyezed az elsı helyre ebben az értékrendben, addig nem fogsz tıle kapni semmit!  
Ez az igazság!  
Nagyon sokan nem szeretik ezt a fajta beszédet. Én pedig azért mondom el, mert ez az igazság, 

és azért mondom el, mert segíteni szeretnék benneteket! 
Jábes tehát megtette az elsı lépést: Istent helyezte az elsı helyre az életében.  
Tehát az, amit most elmagyaráztam nektek, az egy nagyon fontos része annak, hogy az 

imádságaitok választ nyerjenek!  
Nagyon sokan összezavartak vagytok a gondolataitokban.  
Voltam papoknak a házában, és láttam százával olyan könyveket, amelyeknek semmi köze a 

kereszténységhez - ezért aztán annyira összezavartak a gondolataikban.  
Nem Istent helyezik az elsı helyre! Nem Jézus Krisztust helyezik az elsı helyre, és nem az İ 

véráldozatát, amelyet megtett értünk!  
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Utána pedig, ha valaki megkérdezi, hogy miért betegek, akkor azt mondják, hogy: Isten tette 
rátok ezt a betegséget! A szenvedések jók, mert alázatra tanítanak. Az ördög is jó. Isten az, akit 
okolnod kell a betegségedért! Nézzük csak meg, hogyan fog mőködni a számodra ez meg ez! Nézzük 
meg ezt a fajta elméletet itt ezen a polcon!  

És az fog kiderülni, hogy Isten nem törıdik az İ embereivel.  
Istennek semmi köze a betegségeitekhez!  
A betegségeitek atyja az ördög! Jézus Krisztus pedig a gyógyítótok! Arra van szükség, hogy 

Tıle fogadjátok el a gyógyulást!  
Ha házasságtörésben éltek, akkor Tıle semmit nem fogtok tudni elfogadni - tehát ha bármilyen 

bőnben éltek, akkor nagyon nehéz Istentıl bármit is elfogadnotok! Nem tudjátok Isten áldásait 
magatokénak tudni. 

Jábes megtette az elsı lépést: Istent helyezte az elsı helyre az életében.  
Ha Isten az elsı hely az életedben, ez azt jelenti, hogy az İ Igéje az elsı a te éltedben. Aszerint 

jársz és élsz. 
Jábes azt kérte Istentıl, hogy: áldj meg engem! Azt mondja Jábes: ha engem megáldanál, és az 

én határomat megszélesítenéd, és a Te kezed énvelem lenne, és engem minden veszedelemtıl 
megoltalmaznál, hogy bút ne lássak.  

Tehát: segíts ki a szükségekben az életemben! Ha bármilyen bonyodalomba kerülnék, segíts ki 
engem! A Te kezed legyen énvelem!  

Hiszen a Zsidó 13:5 versben megígérte nekünk a Mennyei Atya, hogy soha el nem hagy 
bennünket!  

Megkérte Jábes a Mennyei Atyát, hogy legyen ıvele.  
Most az Újszövetségben egy új, egy sokkal jobb szövetségünk van: Isten bennünk lakik.  
„És tarts távol engem a gonosztól, hogy ne keserítsen meg engem a gonosz.”  
A gonosz olyan, ami erkölcsileg nem helyes. A gonosz olyan dolog, ami szomorúságot hoz a 

szívedbe, és keserőséget, és nehézségekbe visz az életben.  
Jábes megtette tehát a legfontosabbat: elsı helyre helyezte Istent az életében. Istent tette elsı 

helyre az életében! Jábes Istent választotta! Jábes azt választotta, hogy sikeres lesz az életében.  
Jábes tehát pontosan látta a dolgokat.  
Volt egy barátom, aki Ausztráliában, amíg pásztor voltam, a nyájamba tartozott. Egy másik 

evangélista tárasammal együtt töltöttem sok idıt abban az idıben. Ez a barátom a halálán volt. A 
szívével és a vérével volt valamilyen halálos betegsége. Azt mondta, hogy azon az éjszakán úgy 
érezte, hogy meghal. Egy ilyen gyógyító alkalommal, mint ez a mai is, az egyik barátja fogta, és 
elhozta a gyógyításra. Még az úton, amíg hozták, egy agyvérzést is kapott - úgyhogy teljesen le is 
bénult. Az egyik fele teljesen bénává vált, ezért beszélni sem tudott már, nem tudta elmondani, hogy 
miért jött. Megkérdezte az evangélista társam, hogy: miért jöttél ide? Látta ugyan, hogy ketten a 
hóna alatt segítik be. De az úton a gyógyítás felé azt mondta Istennek: ha engem meggyógyítasz, 
éltem minden napján csak Téged foglak szolgálni utána.  

Gondoljátok, hogy meggyógyult? Gondoljátok, hogy Isten komolyan vette az ígéretét?  
Elmondta nekem késıbb, amikor ez az evangélista ráhelyezte a kezét a szívére, ez az erı áthatolt 

a testén - pár óra hosszat feküdt a földön, és amikor felkelt, teljesen gyógyult volt.  
Miután meggyógyult, mit gondoltok, mit tett ez az ember? Tudjátok mit? Belemerült Isten 

Igéjébe. Hat éven keresztül volt az én nyájamban, és tanítottam neki Isten Igéjét. Még mindig Isten 
Igéjét tanulja, állandóan, folyamatosan, és Istent szolgálja.  

Amikor a Fülöp szigeteken együtt szolgáltam vele, az egyik embernek, akinek nagyon kicsi, 
csonka keze volt - így született -, rámutatott a kezére, és megparancsolta neki, hogy kinıjön Jézus 
Krisztus nevében, és ott a szemünk láttára kinıtt a keze! Pontosan olyan lett, mint a másik keze volt! 

Tudjátok, mi a megvallásokról tanítunk ma, de hogy a megvallások mőködjenek a számotokra az 
fontos, hogy a fontossági sorrendetek is rendben legyen!  

Ezek közül a legfontosabb - az elsı helyen az kell, hogy legyen -, hogy Isten legyen a vezér, az 
kell, hogy legyen az elsı az életedben!  
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Én csak azért vagyok itt, hogy elmondjam az igazat, Isten az, aki meg fogja ítélni az 
indíttatásaidat, a késztetésedet, hogy mit miért cselekszel. Csak İ tudja megítélni.  

A gondolkodásotokat pedig nektek kell megváltoztatni!  
Ha megváltoztatjátok a gondolkodásotokat, és befejezitek azt, hogy mindenért Istent vádoljátok, 

mindenért Istent okoljátok, és felfedezitek végre, hogy a rossz, ami ebben a világban történik, az 
ördögtıl van, és az ördög ellen kezded a hitedet használni - akkor fog megváltozni az életed. 

Isten megadta az eszközeit annak hogy Tıle el tudd fogadni az áldásait, de ahhoz az kell, hogy te 
megváltozz! A helyes módon kell hinned!  

Nem tudom pontosan, mi ez, hogy még régi ismerıseim is jönnek olyan könyvekkel, olyan 
elméletekkel, hogy egészen szíven üt, mert a világból valók, és nem Istentıl valók.  

Spóroljátok már meg, butaságokra ne költsétek a pénzeteket!  
Én Istent tisztelem annyira, hogy amikor ilyen a kezembe kerül, kettétépem, és azonnal a 

szemétbe dobom. Azért tépem darabokra elıször, és utána dobom csak a szemétbe, hogy nehogy 
valaki kezébe jusson, és bárkit is megtévesszen, és beszennyezzen. Ha nem Jézus Krisztust dicsıíti 
meg, és nem a Mennyei Atyának adja a tiszteletet, a dicsıséget, engem nem érdekelnek azok a 
dolgok, mert nekem az igaz dolgok már megvannak. Nekem nincs szükségem semmi másra, mert az 
összes többi csak hamisítvány!  

Elmondom az embereknek mindig: amikor megházasodtok, akkor már nem keresel többet, 
megnyugodtál a szívedben, tudod, hogy az igazi a tiéd.  

Amikor Jézus Krisztust megkaptam a szívembe, tudtam, hogy nincs másra szükségem, senki más 
nem kell az életemben. Mindent, amire az életben szükségem lesz, İ már megadott nekem, és nincs 
semmi, amit ne tenne meg a ti számotokra is.  

Már meggyógyultatok, már elértetek mindent az életben, sikert az İ szemében! Azért, amit İ 
megtett értetek! Nem azért, mert te kiérdemelted volna!  

Hadd mondjak még valamit, szükségük van a magyaroknak arra, ami most következik. 
Mindenkinek, aki Magyarországon él, szüksége lesz rá!  

Amit most el fogok mondani, úgy fog tőnni, mint egy formula, de nem errıl lesz szó. Egy egész 
életformát fogtok megkapni. Isten törvényeit fogom elmondani nektek, amelyek mőködnek a 
számotokra.  

Ismertem egy keresztény mérnököt. Egyszer kapott egy kis könyvecskét, ami elmagyarázta a 
megvallásokat. Kapott egy autót Istentıl, és mivel úgy gondolta, hogy nagyon jó formulákra talált, 
az ördög megpróbálta megtámadni. Az ördög annyira kicsavarta, hogy nem mőködnek számára most 
a formulák. De hát, hiszen az elején sem hitt igazán benne, ezért tudta az ördög kivenni a kezébıl. 
Ugyan nem hitt benne, de mivel gyakorolta, ezért Isten megtisztelte ıt annyira, hogy mivel 
megvallotta a dolgokat, mőködött a számára.  

Amikor leülsz vele beszélgetni, akkor ezrével sorolja föl az indokokat, hogy neked miért kellene 
betegségekben élned.  

Amikor elıször megpróbáltam helyre tenni a gondolatait, meg volt döbbenve. Az volt a 
probléma tehát, hogy helytelenül lettek a gondolatai beprogramozva, helytelen tanítások által, és 
most, hogy az ördög megtámadta, nem tud védekezni.  

Az ördög jön, és megvizsgálja, megteszteli, hogy mit hiszel a szívedben, mert ez az ı világa, 
amiben élünk - és ez így van, ezen nem tudsz segíteni.  

 
1János 5:18-19 
„Tudjuk, hogy valaki Istent ıl született, nem vétkezik: hanem aki Istentıl született, megırzi 

magát, és a gonosz nem illeti ıt. Tudjuk, hogy Istentıl vagyunk, és az egész világ a 
gonoszságban vesztegel.” 

 
De a gonosz benneteket nem tud érinteni!  
Tudjuk, hogy mi Istenhez tartozunk, minket nem tud a gonosz érinteni - de az egész világ, aki 

nem Istenhez tartozik, az mind a gonoszságban van.  
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1 János 4:4 
„Ti az Istentıl vagytok fiacskáim, és legyıztétek azokat; mert nagyobb İ, aki bennetek 

van, mint az, aki e világban van.” 
 
Tehát a nagyobb lakozik bennetek - vagyis ti már gyızedelmeskedtetek ezen a világon, hiszen 

Jézus Krisztus már legyızte az ördögöt!  
 
János 10:10 
„A tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson; én azért jöttem, hogy 

életük legyen, és bıvölködjenek.” 
 
Maga Jézus Krisztus is megkísértetett az ördög által. 
 
Lukács 4:5-8 
„Majd felvivén İt az ördög egy nagy magas hegyre, megmutatá néki e föld minden 

országait egy szempillantásban, és monda néki az ördög: Néked adom mindezt a hatalmat és 
ezeknek dicsıségét; mert nékem adatott, és annak adom, akinek akarom; Azért ha te engem 
imádsz, mindez a tied lesz. Felelvén pedig Jézus, monda néki: Távozz tılem, sátán; mert meg 
van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj.” 

 
Tehát, látjátok Jézus Krisztus hogy válaszolt meg az ördögnek!  
Csak a te Istenedet dicsıítheted, és az ördögöt nem szabad dicsıíteni!  
A sátán itt nem hazugságot mondott Jézusnak. Azt mondja a sátán itt Jézusnak, hogy ez a világ 

az enyém, ez nekem adatott. Ádám által került az ördög hatalmába a föld, amikor Ádám 
engedetlenségbe, bőnbe került, és ez által jutott az ı felügyelete alá a föld.  

 
2Korinthus 4:4 
„Akikben e világ istene megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus 

dicsıséges Evangéliumának világosságát, aki az Isten képe.” 
 
Azért teszem le az alapokat itt, hogy tudjátok, hogy ki ellen kell harcolnotok. Ezek a 

megvallások nem fognak mőködni a számotokra, he nem tudjátok azt, hogy van egy ellenség 
ellenetek!  

Vannak olyan dolgok az életemben, amit hosszú-hosszú évekig megvallottam, mire valósággá 
váltak az életemben - de az ördög hátát ezeken a területeken is megtörtem az életemben. 

A Jakab 4:7- ben mondja az Ige nektek, hogy nektek kell ellenállni az ördögnek!  
Ez azt jelenti tehát, hogy létezik az ördög.  
Vannak olyan Isten szentjei körülöttem - az elmúlt egy évben kaptak üdvösséget, tehát Isten 

szentjeivé váltak -, akik még mindig helytelenül gondolkodnak, úgy gondolják, hogy Isten tette rájuk 
a betegségeket.  

Miért tanítaná meg akkor számukra Isten, hogy hogyan kell megkötözni az ördögöt - a Máté 
18:18-19-ben -, ha nem lenne rá szükségünk?  

Miért van akkor az efezusi levélben az a csodálatos Ige? Miért lenne Isten egész fegyverzete a 
számunkra lehetıvé, ha nem lenne rá szükségünk? Ha nem harcban, ha nem csatában lennénk, miért 
lenne szükségünk Isten teljes fegyverzetére? Isten fegyverzetére van szükséged azért, hogy Istennel 
harcolj?  

Ennek nincsen semmi értelme így!  
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Efezus 6:10-18 
„Végezetre, atyámfiai, legyetek erısek az Úrban, és az İ hatalmas erejében. Öltözzétek föl 

az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben. 
Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a 
hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság szellemei ellen, melyek a 
magasságban vannak. Annakokáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy 
ellenállhassatok ama gonosz napon, és mindent elvégezvén megállhassatok. Álljatok hát elı, 
körül övezvén derekatokat igazsággal, és felöltözvén a megigazultság mellvasába, és 
felsaruzván lábaitokat a békesség Evangéliumának készségével; Mindezekhez vegyétek föl a 
hitnek pajzsát, amellyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok; Az üdvösség 
sisakját is fölvegyétek, és a Szellem kardját, amely az Isten beszéde: Minden imádsággal és 
könyörgéssel imádkozván minden idıben a Szellem által, és ugyanezen dologban vigyázván 
minden állhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért.” 

 
Tudjátok, mi ez a fegyverzet? Ez egy szellemi fegyverzet. A megvallások is ehhez a 

fegyverzethez tartoznak. Amit hiszel a szíveden, azt megvallod. 
A mi Bibliaiskolánkban az elsı dolog, amit megtanítottak nekünk, az a 91. Zsoltár volt. Minden 

nap el kellett olvasnunk ezt a zsoltárt. Mindegyikınktıl megkövetelték, hogy minden nap elolvassuk 
ezt a Zsoltárt. Megtanították nekünk, hogy az összes baleset, ami történik a világban, az mind az 
ördögtıl van.  

A 91. zsoltár fog megvédelmezni benneteket a balesetektıl!  
Volt egy tanítványom Ausztráliában, aki késıbbiekben Bibliaiskolába iratkozott be. Elment a 

RHEMA Kenneth Hagin Bibliaiskolába. Két évet töltött ott. Miután visszajött, és miután eltörte az 
ujjait - ez harminc perc alatt meggyógyult. A következı alkalommal eltörte a csuklóját - negyvenöt 
perc alatt teljesen meggyógyult a csuklója is.  

Elmondtam neki, hogy csodálatosan mőködik a hit a számodra, de ennél sokkal jobb, ha nem is 
történnek veled balesetek! Tehát próbálj meg most azon munkálkodni hit által, hogy ne történjenek 
veled meg a balesetek - mert sokkal jobb, ha nem vagyunk betegek!  

Sokkal jobb, ha van állásunk és munkánk, mintha imádkoznunk kell azért, hogy legyen egy 
munkahelyünk!  

Amíg még nem vagy beteg, amíg teljesen egészséges vagy, már akkor kezd el ezeket a 
megvallásokat, hogy fölépítsd magad!  

Ha megnézitek a válogatott focicsapatot, nem azzal kezdik, hogy összegyőjtenek véletlenszerően 
embereket, és megnyerik a bajnokságot, hanem gyerekkoruktól kezdve rendszeresen edzik, fejlesztik 
magukat.   

Megvannak a szellemi fejlesztésednek az útjai, módjai, hogy fejlesszétek magatokat, ha 
megérkezik a megpróbáltatás ideje, akkor meg tudjatok állni Isten elıtt.  

Amikor én imádkoztam már valamiért, akkor többet már nem imádkozom azért, hanem megállok 
a hitemben. Isten meghallgatja minden imádságomat. Mőködnek az imádságok, mert Isten Igéjén 
alapulnak ezek az imádságok. Isten megválaszolja az imádságokat egyetlen egy dolog miatt, amit 
Jézus Krisztus tett.  

Egyetlen egy akadály van az életetekben, és az az ördög.  
Az ördög nem tudja megakadályozni az én imádságaimat, mert az ördög le van gyızve, és én 

tudom, hogy le van gyızve az ördög, és az ördög is tudja, hogy én tudom, hogy le van gyızve.  
Azt is pontosan tudja, hogy ti tisztában vagytok-e ezzel.! Ezért nagyon fontos a Bibliatudás a 

számotokra! Fıleg azon a területen, hogy tudjátok pontosan azt, hogy az ördög le van gyızve - mert 
lehetséges, hogy még a te életedben ez nem valóság, a te életedben még nincs legyızve az ördög, de 
úgy kellene, hogy legyen.  

Mert az ördög tudja, hogy ı le van gyızve. Az angyalok is tudják, hogy az ördög le van gyızve.  
Az a lényeg, amit hiszel a szívedben! Az egész családod számára csodák tudnak így történni!  
Csodálatos dolog az, amikor egy egész család Istent helyezi az elsı helyre!  
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Hiszen, ahogy a Biblia írja, ez az egész világ a gonoszságban van. Nem ez a világ a végleges 
otthonunk.  

200-300 év múlva senki nem lesz itt már köztünk, ha csak az Úr Jézus vissza nem jön értünk. A 
mi családunk a mennyországban van, ezért nagyon fontos, hogy a szemeiteket a mennyországbeli 
dolgokra helyezzétek. A szellemi dolgokra, amelyek láthatatlanok, azokra tekintsetek!  

Hatalmas jutalmak, ajándékok vannak azok számára, akik így cselekszenek - ha az Urat teszed az 
elsı helyre az életedben.  

Mert nem lehetséges a számotokra, hogy amikor a mennyországba kerültök, ott egyszerően 
átkapcsoltok a hitéletre. Már itt el kell kezdenünk tanulni a hitéletet, mert a mennyországba is csak 
hit által lehet kerülni.  

Ezért most kezdjétek el a hitben való növekedést! Mindenki azon a szinten kezdi el a 
növekedését, ahol van.  

Úgy érzem, hogy itt az idı arra, hogy mindenki nézzen magába, derítse ki magában, hogy mi az 
igazság, és tegye rendbe azokat a dolgokat, amellyel nincsen igazán kibékülve a szívében, és az 
Istent helyezzétek az elsı helyre az életetekben!  

Megemlíthetném az egyik meggyógyult hölgyet, aki sklerozis multiplexbıl kapott gyógyulást. 6-
8 éve volt ebben a betegségben, és hívıként kereste a gyógyulást 6-8 évig. Amikor megtudta az 
igazságot errıl, azonnal meggyógyult.  

Egyszerően arról volt szó, hogy tudáshiányban volt, nem tudta az igazságot a Bibliából, de 
mindig is Isten volt az elsı helyen az életében.  

Istennek a legjobb áldása a számára az lett volna, ha soha nem lett volna benne ebben a 
betegségben. Nem az volt az Isten legjobb áldása az ı számára, hogy beteg legyen és 
meggyógyuljon, hanem az, hogy az egész életét egészségben tölthette volna!  

Az efezusi levélben olvastuk, hogy ne hagyjatok helyet az életetekben az ördög számára.  
 
Efezus 4:27 
„Az ördögnek pedig ne adjatok helyet.” 
 
Tehát ne adjatok helyet az éltetekben az ördög számára!  
A te saját életedben ne adj helyet neki!  
Mi által adsz helyet az ördögnek az életedben?  
Ha helytelenül hiszel, és ha helytelenül kezdesz gondolkodni, abban a pillanatban az ördög be 

tud lépni az éltedbe. Vagyis nem Isten van az elsı helyen az életedben.  
Nem igazán terveztem azt, hogy a megvallásokról egy hosszabb tanítássorozatot tartok, de Isten 

akarata az, hogy errıl tudjatok, úgyhogy meg kell tennem.  
Úgy gondolom, hogy nagyon sok jó ér benneteket az életben, ahogy fejlıdtök a demokráciában, 

de a gyülekezetekben nem demokráciában kell mőködni! Itt egyvalaki vezet, és az Isten! Hiszen İ 
az, aki teremtette a világot, İ az, aki teremetett benneteket, és neki kell egyedül 
engedelmeskednetek!  

Arra van szükségetek, hogy taníthatók legyetek, és hogy az İ útjait keressétek, és azon 
kívánjatok járni - hiszen mindenképpen az İ akarata fog teljesülni.  

El kell, hogy mondjam nektek, hogy a hosszú évek során láttam olyan csodákat, amelyek 
megtörténtek szolgálók szolgálata során emberekkel, akik hittek, hogy el sem hinnétek, akkora 
csodák! Nem gondolnátok, hogy ilyen lehetséges, hogy megtörténjen. De a Biblia azt mondja, hogy 
minden lehetséges annak a számára, aki hisz!  

Azért volt szükséges ez a bevezetı tanítás, hogy a továbbiakhoz meglegyenek az alapjaitok, 
hogy tudjátok követni a további tanításokat.  

 


