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MEGVALLÁSOK. 

 

Szívvel hiszek az Igazságban, szájjal teszek megvallást az üdvösségre - örök 

életre, bűnbocsánatra, szabadulásra, gyógyulásra, anyagi felemelkedésre, áldásra. 

Megigazultam hit által, és békességem van az Atyával Jézus Krisztus által, mert az 

Ő vére megszabadított a Sátán kezéből, és átvitt a halálból az életbe, Isten 

Országába! Jézus Krisztus vére által minden bűnöm meg van bocsátva! Jézus 

Krisztus vére megtisztított minden bűntől, Jézus Krisztus vére által igazzá lettem, 

megigazultam, mintha soha nem is vétkeztem volna! Jézus Krisztus vére 

megszentelt engem, elválasztott Isten számára. Nem vagyok többé a Sátán hatalma 

alatt! Jézus Krisztus bűnné, átokká tette magát érettem, hogy én bűn nélkül 

élhessek, hogy Ábrahám áldásainak örököse legyek hit által. Nem aranyon és 

ezüstön, hanem az Ő tulajdon vére által váltott meg engem, az én apámtól és 

anyámtól örökölt hiábavaló életemből. Ő az én váltságom, és hiszek benne, 

megkeresztelkedtem, ezért üdvösségem van. Bizodalommal nézek Isten ítéletének 

napjára! Jézus Krisztust befogadtam a szívembe, az életembe, és hatalmat adott 

arra, hogy Isten fiává válhassak. A régi énem meghalt, új teremtés vagyok. 

Igazságban és valóságos szentségben teremtettem. Isten Országa bennem van! 

/Igazság, békesség, és a Szent Szellemben való öröm./ Nincsen immár semmi 

kárhoztatásom, mert Krisztus Jézusban vagyok, nem test szerint járok, hanem 

szellem szerint. Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Mindenre van 

erőm a Krisztusban, aki engem minden erővel megerősít! Meg van írva, hogy a 

test és a vér nem örökölheti Isten országát, mert a test és a vér nem használ 

semmit, a Szellem az, ami megelevenít. Nem testi ember vagyok, hanem szellemi 

ember, Isten szolgája, mert ami Szellemtől született, szellem az. Jézus Krisztus 

halálával, eltemetkezésével, és feltámadásával egy voltam, és egy vagyok a 

vízkeresztség által. Meg van írva, hogy „aki meghalt a bűnnek az felszabadult a 

bűn alól.” Megvallom, hogy az én tagjaim, és a szellemem felett nem uralkodik 

többé a bűn, a halál, a betegség, a szegénység, az erőtlenség, hanem a kegyelem, 

az örök élet, az egészség és az erő! A testem a Szent Szellem temploma, mert 

Jézus Krisztus vére megváltott az ördög kezéből, és az én testem nem az enyém, 

nem az ördögé, hanem az Istené. Ezért dicsérlek és magasztallak Istenem a 

szellememben, a lelkemben, és a testemben! Jézus Krisztus azért jött, hogy az 

ördög minden munkáját lerontsa! Lefegyverezte a gonosz szellemek hadseregeit, 

és engesztelő áldozatával, vérével eltörölte az ellenem szóló vádiratot, 

felszegeztette a keresztre! A hit a reménylett dolgoknak a valósága, és a nem látott 

dolgokról való meggyőződés! Lehetetlen nekem hit nélkül Istennek tetszenem. 

Hiszem, hogy ő létezik és megjutalmaz, mert én Őt keresem. Nem a láthatókra 

nézek, hanem a láthatatlanokra, Isten ígéreteire. A hit szelleme van bennem és az 
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én hitemet jelek, csodák követik. Betegekre teszem a kezem Jézus Krisztus 

nevében, és azok meggyógyulnak. Démonokat űzök Jézus Krisztus nevében. Ez a 

hit Jézus Krisztusban - legyőzte a világot! Igaz ember vagyok ezért hitből élek, 

nem a látások, és a tapasztalatok, vezetnek, hanem az Isten igéjébe vetett hit, ezért 

minden lehetséges nekem! Ha azt mondom a hegynek: „Ess a tengerbe, és 

szívembe nem kételkedem, meglesz,” mert Isten Szelleme lakozik bennem. 

Ugyanaz a Szellem, aki teremtette a világot, aki fenntartja a világot, aki 

megszünteti a világot! Isten beszéde megtartja az életemet! A Szent Szellem 

elvezet engem minden igazságra, eszembe juttatja Jézus Krisztus beszédeit, 

bizonyságot tesz a szellememben, hogy én Isten gyermeke vagyok, aki nem testtől 

és vértől, hanem Istentől születtem! Új szívet kaptam, új elmét és szívembe fel van 

írva Isten igéje! Élő vizek folyamai ömlenek a bensőmből, nem a nyomások 

áradnak rólam!  

Felveszem az igazság fegyvereit, hogy megállhassak az ördög minden 

ravaszságával szemben! Jézus Krisztus jó vitéze vagyok! Erősen állok, és erős 

vagyok az Úrban, az Ő hatalmas erejében. Az én vitézkedésem fegyverei nem 

testiek, hanem erősek az Istennek az erősségek lerontására! Felveszem az 

üdvösség sisakját, amely az elmémet védelmezi /elszakítom az én gondolataimat 

a hitetlenségtől, kételkedéstől, bizalmatlanságtól, csüggedéstől, önsajnálattól, 

pesszimizmustól, a reménytelenségtől, mert az üdvösség sisakja a reménység 

sisakja/! Az én reménységem nem szégyenít meg, várom mindazt a sok jót, 

amelyet Isten Igéje megígért számomra! Megtagadom a megosztott figyelmet, a 

szétszórtságot, a felejtést, a felszínességet, a bizonytalanságot, a zavarodottságot, a 

depressziót! Lerombolok az elmémben minden magaslatot, okoskodást, amely 

Isten megismerése ellen emeltetett, és foglyul ejtek minden gondolatot, hogy 

engedelmeskedjék Jézus Krisztusnak! Elváltozom az én elmém megújítása által, 

hogy megtudjam mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata! Amik csak igazak, 

amik tisztességesek, amik igazságosak, amik tiszták, amik kedvesek és jó hírűek - 

ezekről gondolkodom! Elszakítok minden nyomást és köteléket a fejemtől. 

Megtagadom a hiábavaló, értéktelen gondolatokat, az előítéleteket. Megtagadok 

minden hamis filozófiát, ideológiát, nézetet, vallásosságot, ateizmust, 

materializmust, humanizmust, és ami az előző életemben „érték” volt, kárnak és 

szemétnek ítélek! Felveszem az igazság mellvasát, a hit és a szeretet mellvasát, 

amely a szívemet védi! Igaz ember vagyok, békességem van Istennel a mi Urunk 

Jézus Krisztus által. Nem a magam cselekedete által, hanem Jézus Krisztus 

engesztelő áldozata által. A hitem tulajdoníttatik nekem igazságul. Az én alkalmas 

voltom az Úrtól van! Szívből hiszem, hogy Jézus Krisztus meghalt az én 

bűneimért és feltámadott az én megigazulásomért! Felült a Mennyben az Atyának 

a jobbjára, ahova én is fel vagyok ültetve, ezért én Isten igazsága vagyok ebben a 
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világban. Elszakítom magam a keserűségtől, a kétségbeeséstől, a bátortalanságtól, 

az érzékenységtől, a haragtól, a nehezteléstől, patvarkodástól, a felgerjedéstől, a 

gyűlölettől, a bosszúállástól, a sértődékenységtől, és megbocsátok minden 

embernek, akik ellenem vétkeztek. Kivetek a szívemből minden panaszt, ami volt 

bennem az emberek felé. Megbocsátok magamnak is. Felveszem a derekamra az 

igazlelkűség övét, ami a tisztesség, a becsületesség, az őszinteség, a nyíltság, a 

hűség öve, és elszakítom magam minden képmutatástól, színleléstől, vallásos 

beszédektől, a hazugságtól. Kivetek a szívemből minden irigységet, 

féltékenységet, rosszindulatot, vetekedést és felveszem a jószívűséget, mert az én 

szívem új, olyan, mint Jézus szíve - szelíd és alázatos. Felveszem a lábaimra a 

békesség saruját, és készen állok ma is az evangélium hirdetésére alkalmas és 

alkalmatlan időben! Ahová én megyek, ahol én állok, ott békesség van, mert a jó 

hírt mondom! Meg van írva, hogy „Mily gyönyörűségesek a békesség hirdetőinek 

lábai, akik jókat hirdetnek!” Kivetek a lábaimból minden erőszakosságot, 

nyugtalanságot, idegességet, megtagadok minden háborúságot, viszályt. /”A 

békesség Istene megrontja a Sátánt a lábaim alatt hamar”/. A föld, amelyre lábam 

lép, végig az enyém, mert az Úr adta azt nekem! Tégy képessé Uram az 

evangélium hirdetésére, átadására! Felveszem a hitnek pajzsát, és megoltom az 

ördögnek minden tüzes nyilát! Egyetlen elellenem készült fegyver sem lesz jó 

szerencsés! Minden kritikát, vádló beszédet, átkot, szidalmat, káromlást, hízelkedő 

beszédet megerőtlenítek, és ezeket mind hatástalanítom! Jézus Krisztus nevében 

kárhoztatok minden nyelvet, amely ellenem perbe száll. Nem fog a varázslás 

Jákobon sem a jövendőmondás Izraelen! Kiterjesztem ezt a pajzsot mindenkire, és 

mindenre, akit, és amit rám bíztál Uram! Ellene megyek minden zavarkeltésnek, 

akadályoztatásnak! A beszédeket, amelyek ellentétesek Isten Igéjével 

megtagadom. Számba veszem a Szellem kardját, az Istennek az Igéjét, amely 

olyan, mint a sziklazúzó pöröly, mint a kétélű kard, és elhat az ízeknek és 

velőknek a megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. Az 

Igét, amely öl és elevenít! Isten Igéje emésztő tűz! Isten beszéde, ha kimegy, 

megcselekszi azt, amiért elküldetett! Jézus Krisztus beszéde bennem is élet, erő, 

energia, amely legyőzte a Sátán királyságát /a vádlást, kárhoztatást, a bűntudatot, a 

gonosz szellemeket, a gonosz angyalokat, / és diadalt aratott felettük! Kivetek a 

számból minden fecsegést, kritizálást, dicsekvést, kétséget, aggodalmaskodást, 

ígérgetést. Megtagadom a hazugságot! Felveszem a dicséret köntösét, amely a 

hátamat védi, és ellene megyek a szomorúságnak, a rossz hangulatoknak, a 

kedvetlenségnek, a fásultságnak, a depressziónak, a letargiának, az alkalmatlanság 

érzésének, és minden nyomásnak. A gyász és a halál szelleme ellen felveszem az 

öröm szellemét! Az én Istenem Jákob és Izrael Istene, az élők Istene! Soha nem 

fordítok hátat a problémáknak, a támadásoknak, hanem nyilvánvalóvá teszem, és 



 4 

bemutatom Jézus Krisztus győzelmét az ördög felett! Nem a védekezést, hanem a 

támadást választom, ami az ima, a Dicséret, a bizonyságtétel, és az Igehirdetés! 

Szeretem az igazságot és gyűlölöm a hazugságot. Ezért felkent engem az én Uram 

az örömnek olajával! Az Úr öröme az én erősségem! Hálaadással és örvendezéssel 

lépem át ma is az Úr kapuját. Dicséretnek áldoztát viszem az Úr elé! És mi, akik 

féljük az Urat, dicsérjük Őt, dicsőítjük Őt! Dicsérünk téged a szeretetedért, az 

irgalmadért, a hűségedért, a kegyelmedért, az életünkért, egészségünkért, és 

minden jóért, amivel eddig megáldottál! Előre hálát adok azért, amivel ezután 

fogsz megáldani! Felveszem Jézus Krisztus Vérét magamra, családomra, 

testvéreimre, szolgálatomra, gyülekezetemre, anyagi javaimra és nem fér hozzám 

és mindezekhez a pusztító, a lopó, a romboló embergyilkos. Megragadom Jézus 

Krisztus Nevét, mely Névben győzelmem van a Sátán királysága fölött a Szent 

Szellem ereje által. Ebbe a Névbe keresztelkedtem bele, jog szerint használom az 

Úr Jézus Krisztus Nevét! Jézus Krisztus Nevében hatalmat kaptam arra, hogy 

kígyókon és skorpiókon tapossak, és az ellenség minden erején, és semmi nem 

árthat nekem. Ellene állok az ördögnek, mert meg van írva, hogy 

engedelmeskedjetek az Istennek, és álljatok ellene az ördögnek, és az elfut 

előletek! Legyőzöm az ördögöt a Jézus Krisztus Vére által, az én bizonyságtételem 

által, az odaszánt életemmel. Jézus Krisztus Nevére meghajol minden térd, 

mennyeieké, földieké, föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus 

Krisztus az Úr az Atya Isten dicsőségére! Amit megkötök a földön az a mennyben 

is kötve lesz, amit feloldok, az a mennyben is oldva lesz! Erős torony az Úr Neve, 

ehhez folyamodik az igaz és bátorságos lesz! Segítségül hívom Jézus Krisztus a te 

Nevedet, és mindent, amit teszek szóval, vagy tettel azt Jézus Krisztus Nevében 

teszem! Ellene megyek az Úr Jézus Krisztus Nevében, az okkultizmusnak, a 

varázslásnak, az igézésnek, manipulálásnak, az uralkodásnak a Jézabel 

szellemének, a mágiáknak, a jövendőmondásnak, a makacsságnak, az önzésnek, az 

öntörvényűségnek, az önakaratnak, a kevélységnek, a gőgnek, a lázadásnak, az 

engedetlenségnek! Elszakítom magam a bálványoktól, az okkultizmustól! Az Úr 

Jézus Krisztus Nevében ellene megyek az előítéleteknek, a rágalmaknak, a 

nézeteknek, a véleményeknek, az antiszemitizmusnak! Az Úr Szelleme van 

rajtam, aki felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem. 

Elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak 

szabadulást hirdessek, és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon 

bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Úr kedves esztendejét és az Úr 

bosszúállásának napját! A világ meghalt a számomra és én is a világ számára!! 

Megfeszítem az ó embert /a test kívánságát, a szem kívánságát, és az élet 

kevélységét! Megöldöklöm az én földi tagjaimat /a paráznaságot, a 

tisztátalanságot, a bujaságot, a gonosz kívánságokat, a fösvénységet, ami 
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bálványimádás! Felveszem az alázatosságot, a szelídséget, a hosszútűrést, és 

mindennek tetejébe a tökéletesség kötelét, a Szeretetet! Odaszánom magam az 

Atya szeretetére! Szeretem Őt teljes szívemből, teljes lelkemből, teljes elmémből 

és minden erőmből!!! Az én Istenemet imádom, és csak neki szolgálok, mert egy 

az Isten egy az üdvözítő!! Veszek erőt, mert a Szent Szellem eljött reám, és 

nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van! Az én testemet, tagjaimat 

odaszánom az Istennek az Ő szolgálatára! Nem félek, mert Isten velem, kicsoda 

ellenem? Nem a félelem szellemét kaptam, hanem az Erőnek, a Szeretetnek, a 

Józanságnak a szellemét, a Bölcsességnek a szellemét, az Istenfélelem szellemét, a 

Tanács Szellemét a Krisztusnak az értelmét, amely gazdagon lakozik én bennem! 

Minden félelmet megtagadok az Úr Jézus Krisztus Nevében / az embertől, a 

betegségektől, a halától, a jövőtől, a kudarctól való félelmet és minden más fajta 

félelmet is megtagadok az Úr Jézus Krisztus Nevében! Megtagadok és kivetek 

magamból minden elvetettséget, kisebbrendűségi érzést, az alkalmatlanság, a 

bűntudat érzését, a gyávaságot, a félénkséget, a visszahúzódást, a menekülést, a 

bizonytalanságot, a határozatlanságot, a halogatást, késleltetést, vádlást, 

kárhoztatást, a csüggedést, a reménytelenséget, az idegességet, a feszültséget! 

Elvetem a kiábrándultságot, a közömbösséget, a passzivitást, az álmosságot, a 

fáradtságot! Az Úr szeret engem, én is szeretem az Urat! Szeretem az embereket is 

és leteszem az életemet értük! Jézus Krisztus Sebeiben meggyógyultam, mert 

betegségeimet Ő viselte, és fájdalmaimat hordozta! A bűneimet és az átkokat 

felvitte testében a keresztfára, és azokat elvette rólam! Ő az én Szabadítóm, 

Gyógyítóm, Megváltóm, Istenem! Dicsérem Őt áldom és magasztalom! Az Ő 

kegyelme által tartatom meg, az Ő Igéjén nevekedek! Köszönöm, hogy Ábráhám 

minden áldásának az örököse vagyok, mert szorgalmasan hallgatok az Úrnak az én 

Istenemnek a szavára! Megtartom és teljesítem minden parancsolatát, ezért rám 

szállnak mindez áldások. /Áldott vagyok bejöttömben, és kimenetemben, áldott 

vagyok a városban és a mezőn, otthonomban, és az utazásban! Minden áldott, 

amire a kezem teszem! Az Úr megfutamítja minden ellenségemet! Akik egy úton 

jönnek ellenem, azok hét úton futnak el előlem! Bővölködövé tesz az Úr engem 

minden jóban, és megnyitja nekem az eget, az Ő drága kincsesházát, és rám 

árasztja az Ő gazdag áldását bőségesen!/ Az Úr áldása az meggazdagít, és azzal 

semmi nem szerez bántást! Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz! 

Fent ül az Atya jobbján és most is esedezik értem. Kihoz engem még az oroszlán 

torkából is, mert az Ő kegyelme és hatalma végtelen. Kegyelemből tartatom meg 

hit által! Kérlek téged Úr Jézus, hogy erősítsd meg a hitemet teremts bennem tiszta 

szívet, hogy megláthassalak, és az erős Szellemet újítsd meg bennem. Támogass 

engem az engedelmesség Szellemével, és a szabadításod örömét add meg nekem. 

Fülemet oda hajtom a Te Igédre! Jó tanítványod akarok lenni!! Kérem a Te 
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kegyelmed gazdagságát országunkra, vezetőinkre, a testvéreimre, a 

munkatársaimra! Atyám, szenteltessék meg a Te Neved, jöjjön el a Te Országod! 

/amely Igazság, Békesség, és öröm a Szent Szellemben!/ Legyen meg a Te 

akaratod, amint a mennyben úgy a földön is! A mi mindennapi kenyerünket add 

meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeimet, ahogy én is megbocsátok minden 

ellenem vétkezőnek! És ne vigyél engem a kísértésbe, de szabadíts meg a 

gonosztól, mert Tied az ország a hatalom és a dicsőség mindörökké! Téged illet 

minden hódolat, magasztalás, imádás, és áldás, és felmagasztalás. Újítsd meg 

Jeruzsálemet, áldd meg, és tedd dicsőségessé a földön! Várunk vissza Úr Jézus 

jövel mihamarabb! Szeretlek Uram, teljes szívemből, elmémből és minden 

erőmből! Jöjj mihamarabb, visszavárunk! Jézus Krisztus Nevében, ÁMEN 


