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HELYES ÉS HELYTELEN MEGVALLÁS 
Horváth Sándorné Éva tanításvázlata 

Nyim, 2016. 04. 01. 

 
Ahogy említettem az előző részekben a gondolkodással és a hittel kapcsolatban, hogy a gondolkodás, a 

hit és a megvallás szorosan összefüggnek egymással. A mai napon a helyes és helytelen megvallásról 
fogtok hallani.  

Lukács 6,45. 
45. A jó ember az ő szívének jó kincséből hoz elő jót; és a gonosz ember az ő szívének gonosz 

kincséből hoz elő gonoszt: mert a szívnek teljességéből szól az ő szája.  
Az emberek a szívünkben levő hitről fogunk beszélni, akár jó az, akár rossz. A helyes vagy helytelen 

megvallásaink határozzák meg az életünk minőségét. 
Márk 11,23/b. 
23/b. … és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond megtörténik, meglesz néki, 

amit mondott. 
Mindig arról beszélj, amit el szeretnél érni, vagyis a hit beszéde legyen a szádban. Az emberek sokszor 

már az első akadálynál, megpróbáltatásnál a hitetlenséget szólják. Minél többet beszélsz a problémádról, 
az annál hatalmasabbá és rosszabbá válik. Ezért nagyon kell vigyáznunk arra, hogy mindig a hit szava 
hagyja el a szánkat. 

Megdöbbentő, hogy sok kereszténynek a rossz dolgokban nagyobb a hite és ezt sajnos ki is mondják. De 
ha ugyanezzel az erővel a helyes dolgokban hinnének, és csak azokat mondanák ki, akkor válhatnának sike-
ressé. Igazából nem lenne szükségük több hitre, mint amennyi már van ahhoz, hogy eredményesek lehessenek.  

Példabeszédek 6,2. 
2. Szádnak beszédei által estél tőrbe, megfogattattál a te szádnak beszédeivel.   
A hívők a helytelen megvallások által saját magukat lopják meg az áldásoktól, és így legyőzötté 

válnak. Amikor az emberek megvallják a hiányosságaikat akár egészség, akár anyagiak területén, akkor 
ezáltal egy hiányérzetet építenek ki magukban, ami idővel elhatalmasodik az életük felett. Az 
újjászületéskor Jézus lett az Urunk, de kérdés, hogy a megvallásainkkal mennyi teret adunk neki az 
életünkben? Amikor megvalljuk, hogy Jézus uralkodik a helyzeteink felett, akkor ezzel Jézus kerül 
fölénybe és az életünket sikerre viszi. Például: a mosógépem vagy rádióm hibásan működik, ezért 
megvallom, hogy Jézus az Úr felette!  

Csak olyan szintig emelkedhet az életünk, amilyen szintűek a hitmegvallásaink! Ha a hívő száját igei 
magvallások hagyják el, ami az ő szívében levő hitből származik, akkor azok győzelemre visznek az ördög-
gel szemben. Aki az Ige megvallását nem hittel teszi meg, akkor az nem is lesz eredményes. Ha az ördög 
munkáit magasztaljuk fel azzal, hogy mindig a gondjainkról beszélünk, akkor ő fog uralkodni felettünk. 
Jézus legyőzte az ördögöt és nekünk adta az Ő isteni hatalmát, hogy uralkodjunk általa. (Kol. 2,15) 

Ha Krisztusban győztesek vagyunk, akkor miért tud az ördög mégis problémát okozni nekünk? Azért 
tud bajokat okozni, mert megengedjük neki. Vannak, akik Istent teszik felelőssé a rossz dolgok miatt, 
mert tévesen azt hiszik, hogy csak Istenen múlik a gondjaik megoldása. Isten ott áll a háttérben és arra 
vár, hogy imáinkkal felhatalmazzuk a cselekvésre. 

Az igazság az, hogy tőlünk függ, kezdünk-e valamit azzal a problémával, amiben vagyunk. Ugyanis 
egyedül rajtunk múlik, hogy használjuk-e a Krisztusban kapott hatalmunkat és elvesszük-e az áldásokat. 
Ehhez hittel és hatalommal kell imádkozni, és utána mindig az imával megegyező megvallásokat kell 
tenni, amíg valóságba nem jön a válasz. A válasz megérkezéséig folyamatosan hitben kell maradni.  

Tekintsünk vissza a kezdetekre, amikor Isten a hittel kimondott szava által teremtette meg a 
világmindenséget. A teremtés után Isten a földet és mindent, ami azon volt, Ádámnak (embernek) adta, 
hogy uralkodjon felette. (1Móz. 1,28)  

Zsoltárok 8,5. 
5. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél (Elohim), és dicsőséggel és tisztességgel megkoro-

náztad őt!  
Ádám azt tehetett a teremtéssel, amit csak akart, mert szabad akaratot kapott. De Ádám felségárulást 

követett el és az Istentől kapott uralmát és hatalmát továbbadta az ördögnek, aki ezzel e világ istenévé 
vált. (2Kor. 4,4) (Mennyivel inkább jobb lett volna az Édeni világ ma is. Csak egy dolgot tiltott meg Isten 
Ádámnak, amit az ember hibázott el és nem Isten.)  
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Mivel az ördög megvakította az emberek elméjét, ezért az ők azon töprengenek, hogyha Isten tudta, hogy 
mi fog történni, akkor miért nem tett valamit az ördöggel? Azért tesznek fel ilyen kérdéseket az emberek, 
mert nem ismerik a Biblia igazságát. Miután Isten a keze minden munkája feletti uralmat a teremtményének 
adta, ettől kezdve nem avatkozhatott be a földi élet dolgaiba. Ádám bukása után pedig Istennek megszakadt 
az emberrel való közössége. Emiatt az emberé lett a felelősség a teremtett világ felett. 

Az Újszövetségben az apostoli levelek útmutatása szerint kellene élnünk, és megtenni a hatalmi 
lépéseinket az ördöggel szemben. A Biblia felhívja a figyelmünket arra, hogy van egy ellenségünk, aki el 
akar nyelni bennünket, ezért nekünk hitben ellen kell állnunk. (1Pét. 5,8-9) Tehát mi vagyunk azok, 
akiknek lépnünk kell az ördöggel szemben. 

Nekünk kell megmondanunk az ördögnek, hogy:  
– ő egy legyőzött ellenség a kereszt bevégzett munkája által. 

– Jézus kiontott vére által nekünk egy jobb szövetségünk van. (Zsid. 8,6)  

– az ellenségnek semmi hatalma nincs felettünk, hanem nekünk van hatalmunk az ördög felett. 

Az ilyen helyes megvallások megsemmisítik az ördög minden erejét. Ha viszont valaki az Igével 
ellentétes megvallásokat tesz, azzal megengedi az ördögnek, hogy uralja őt. (Jak. 4,7) Ha te nem állsz 
ellen az ördögnek, az nem fog eltávozni tőled. Senki más nem tud ellenállni az ördögnek, csak te saját 
magad, Jézus neve használatával. 

Bármennyit imádkozhatok érted, de semmi értelme annak, ha azt követően rossz megvallásokat teszel. 
Az érted elmondott imát nagymértékben befolyásolja az, hogy mit vallasz meg utána. A helytelen, hitetlen 
megvallások ugyanis megsemmisítik a hitben elmondott ima erejét. Jézust is az emberek hitetlensége 
akadályozta meg a földi szolgálatában. (Márk 6,5-6) Jézus a Szent Szellem mérték nélküli kenetében 
szolgált, mégis korlátokba ütközött. (Ján. 3,34) 

Jézus minden betegséget gyógyított, de nem mindenkit tudott meggyógyítani. Ma is Ő gyógyít meg 
mindenkit, aki hisz.  Ma is ugyanolyan természetfeletti gyógyulások tudnak megtörténni, mint akkor Jézus 
szolgálatában, mert most is ugyanaz az erő árad ki a hitünk által. Jézus ma a gyülekezeti Testén (hívőkön) 
keresztül ugyanazzal az erővel munkálkodik a bennünk lakozó Szelleme által. (Zsid. 13,8) A hitetlenség most 
is akadályozza Őt abban, hogy rajtunk keresztül munkálkodva jeleket és csodákat vigyen véghez. 

Krisztus, miután feltámadt a halálból, teljes hatalommal rendelkezik a menny és a föld felett. De a 
mennybemenetele előtt Ő a földi hatalmát átruházta a gyülekezeti Testre, a hívőkre, ezért itt a földön 
nekünk kell beteljesíteni Isten akaratát. (Mát. 28,18-20) Most a hívők feladata az, hogy használják is azt a 
hatalmat, amit Jézustól kaptak. A mi dolgunk az, hogy higgyük, megvalljuk és megcselekedjük az Igét. 

Efézus 4,27. 
27. Az ördögnek pedig ne adjatok helyet.  
Uralkodhatsz az ördög felett, ha a helyes megvallásokkal állsz ellen neki, mert így nem adsz helyet 

számára az életedben. Amikor ellenállunk az ördögnek és helyes megvallásokat teszünk, akkor megtartjuk 
az uralmunkat fölötte. Ha viszont a megvallásaink nem egyeznek az Igével, akkor azzal az ördögöt 
dicsőítjük, és félelem tölti meg a szívünket (pl. halálfélelem). Minden sátáni befolyás fölé tudunk 
emelkedni, amikor megvalljuk: "Nagyobb az, Aki (Jézus) bennünk van, mint az aki (sátán) a világban 

van." (1Ján. 4,4) A bennünk lakozó Jézus nagyobb bármely ellenünk irányuló sötét erőnél! 
Az elménk és a megvallásunk területén kell megharcolnunk a hit szép harcát. A megvallásunk 

határozza meg, hogy sikert vagy kudarcot aratunk le. Isten a bátorság szellemét adta nekünk, és nem a 
félelemét. (2Tim. 1,7) Mivel a hit, a szeretet és az erő tartozik hozzánk, ne valljuk meg a kétséget és a 
félelmet. Ha mégis ezeket vallanánk meg, akkor a hitetlenségünkkel hatástalanítanánk Isten erejét és 
képességét.  

A hívőknek soha nem kellene az ördög ijesztgetéseivel foglalkozni, ami a kétség és a félelem. A rossz 
megvallás, a hitetlenség lerombolja a hitet és lecsökkenti a lelkierőt, ami kihat a fizikai erőnlétre is. De mi 
Isten gyermekei vagyunk és az Ő családjába tartozunk, így erősek vagyunk az Úrban! Ahogy megvalljuk 
Isten Igéjét a helyzetünkre vonatkozóan és kitartunk abban, a hitünk egyre erősödni fog.  

Kenneth Hagin három gyógyíthatatlan betegségben szenvedett, ezért lemondtak róla az orvosok. Ő a 
láthatók ellenére kitartóan megvallotta az Igét, gyógyultnak látta magát, ami természetfeletti gyógyulást 
hozott a számára. 

János 17,17. 
17. Szenteld meg őket a te igazságoddal: A te Igéd igazság.   
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Amikor a gyengeségeinkről beszélünk, akkor azzal azt fejezzük ki, hogy Isten Igéje nem igaz. Márpe-
dig Isten Igéje az igazság! Higgyük el Isten Igéjének az igazságát és valljuk meg! Az Ige azt állítja, hogy 
Jézus sebeiben gyógyulást nyertünk, az Ő szegénysége által mi bővölködhetünk. (1Pét. 2,24. 2Kor. 8,9)  

A fájdalmak, a betegségek, a szegénység és a kudarc megvallása ahhoz hasonló, mint amikor átveszel 
egy csomagot a postástól és aláírod a csomagszállítót. Amikor az ördög megkapja az aláírt csomag-
szállítót, akkor rád helyezi a problémákat, mert te azt a magadénak ismerted el. A helytelen megvallásod 
azt jelzi az ördögnek, hogy átvetted és elfogadtad azt a csomagot, amit küldött neked. Ne fogadj el az 
ördögtől semmiféle küldeményt: se betegséget, se fájdalmat, se szűkölködést! 

Ha Jézus megváltó munkáját vallod meg az életed felett, akkor azzal kijelented, hogy a gyógyulás, a 
bővölködés a tieid. Az imádságot hittel kell összekapcsolnunk, mert az ima megválaszolásához hittel 
teljes imádságra van szükség. (Mát. 21,22) Sok kereszténnyel az a baj, hogy sokat imádkoznak ugyan, de 
nem hittel teszik. Nem az ima mennyisége hozza meg a választ, hanem a hit. (Márk 11,24) 

Ha hiszed az Igét, akkor az alapján kell cselekedned is: imádkozd a megoldást! Hidd az Igét, hitet 
szólj, hitet cselekedj, mert ez tesz téged győztes hívővé! Tehát a hited mellé cselekedetekre is szükség 
van, hogy változás történjen az életedben. Imádkozz a helyzettel kapcsolatban, azután felejtsd el és kezdd 
el úgy látni azt, mintha megkaptad volna a választ az imával egy időben. 

Ha az imádra nem jönne válasz, akkor a probléma gyökerét nem Istennél, hanem magadban kell 
keresni, ami abból eredhet, hogy a betegséget vallod meg a gyógyulás helyett. Mindig nekünk kell 
változni és változtatni, mert Isten soha nem változik. (Jak. 1,17) Egyszerűen el kell hinni azt, amit Isten az 
Igéjében mond a számunkra. 

Amíg a rossz megvallásaink által ragaszkodunk a problémáinkhoz (betegség, szegénység), addig az 
meg is marad nekünk, ezért fel kell hagynunk a nem igei megvallásokkal. Az Ige igazságát fogadd el, és 
az alapján tedd a hitmegvallásaidat, s ne a láthatók és érzékelhetők szerint szólj. 

Az elme időközönként háborog, de ne hagyd, hogy elméd és az érzékszerveid irányítsanak, hanem 
hagyatkozz Isten Igéjére és ígéretére. Erősen ragaszkodj az igei megvallásodhoz, hogy megkaphasd 
Istentől azt, amire szükséged van: A Biblia szerint ördög én meggyógyultam, bővölködöm és győztes 

vagyok! Az Úr dicsérete, az Ige megvallása és megcselekvése fog téged is győzelemre vinni.  
Az Ige helyes alkalmazása a legkétségbeejtőbb helyzetet is képes megváltoztatni. Az Igéről kell 

gondolkodnunk (Józs. 1,8), megtartani a szívünkben és megvallani azt. Annyira itasd át a szívedet Isten 
Igéjével, hogy az életed középpontjában az Ige álljon! Addig táplálkozz az Igével, amíg olyan mértékben 
fel nem töltődsz vele, hogy állandóan arról gondolkodsz és beszélsz. 

Példabeszédek 18,21. 
21. Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, és amiképpen ki-ki szeret azzal élni, úgy 

eszi annak gyümölcsét.  
Példabeszédek 21,23. 
23. Aki megőrzi száját és nyelvét, megtartja életét a nyomorúságtól.  
Amíg a többiek hiábavalóságokról beszélnek a kapu előtt a kispadon, neked arról kell beszélned, amit 

az Ige mond a helyzetedre vonatkozóan. A szavaid, megvallásaid szellemi erőt képviselnek, így fontold 
meg, hogy életet vagy halált mondasz ki. Figyeljünk arra, hogy a helyes, Istennek tetsző dolgokban 
higgyünk és azt is mondjuk ki. Ha nem vagy elégedett azzal, amid van, akkor változtasd meg a 
megvallásaidat. 


