
Mit mondanak Don Gossett  
szolgálatáról és írásairól?

„Don Gossett a hit hatalmas embere. Nekünk szintén Is-
ten erőműveinek kell lennünk, és Don Gossett megtanít 
rá, hogyan lehetünk azok.”

Marilyn Hickey 
Marilyn Hickey Ministries

„Don Gossett mindegyik könyve, melyet Isten a kezem-
be adott, segített abban, hogy egy lépéssel tovább jussak 
az Őáltala elrendelt küldetés betöltése felé… Amit csak 
Istennek ez az embere ír, én elolvasom… Az életem tesz 
tanúbizonyságot erről az erőteljes és átformáló szolgálat-
ról.”

Dr. Roge Abergel vezető pásztor
World Harvest Church 

Van Nuys, California

„Don Gossett Isten Igéjéből merített tanításai valóban 
forradalmasították és alakították is az életünket és a 
szolgálatunkat. Átélt győzelmeinket és sikereinket, ame-
lyeket az életünkre gyakorolt, nagyrészt az ő hatásának 
tulajdonítjuk.”

Jim and Rosie Parker pásztor
Living Word Christian Center 

Spokane, Washington



„Ahogyan Don Gossett Istennel jár, az egy olyan figye-
lemre méltó utazás, amely mindenkit hitre ösztönöz, aki 
személyesen hallotta őt, vagy olvasta felkent írásait. Aján-
déka van arra, hogy kommunikálja, milyen haszonnal jár 
Isten Igéjének megvallása.”

 Holmes Williams, D.D. pásztor
The People’s Cathedral, Barbados

„Don Gossett a Jézus Krisztusban megnyerhető teljes 
megváltásról, szabadulásról és gyógyulásról szóló üze-
nete már több mint ötven éve áldás Isten népe számára. 
Korábbi írásaihoz hasonlóan ez a könyv is a hit szikráját 
gerjeszti fel bennünk, hogy Jézusban bízzunk, akármi-
lyen szükségünk merülne fel.”

Dr. Jerry Lynn tiszteletes
Reach Out Fellowship, Albany, New York

„Don Gossett szolgálatát 1976-ban ismertem meg elő-
ször, amikor bibliatudományi főiskolára jártam. A sza-
vaidban rejlő erő című könyve olyan hatást gyakorolt az 
életemre, hogy az évek során százával rendeltem belőle, 
hogy tovább adhassam. Don valóban a hit modern kori 
hőse, és a gyülekezetemmel lelkesen támogatjuk az álta-
la a világban folytatott evangélizációt. Don bölcsességét, 
tapasztalatát és kijelentését életem legnagyobb áldásai 
között tartom számon.”

Glen Curry pásztor
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Bevezetés

Már hosszú ideje zavart az a tény, hogy folya-
matos kudarc- és vereségérzés kíséri magam 
és mások életét. 

Betegekért imádkoztam. Tudtam, hogy a Biblia igaz, 
és szorgosan kerestem, hogy hol szivárog el a siker.

Egy nap megláttam a Zsidó 4:14-et, ahol az áll, hogy 
ragaszkodjunk a megvallásunkhoz. 

A Zsidó levél harmadik fejezetében felfedeztem, 
hogy a kereszténység „nagy hitvallásnak” neveztetik. 

„Én milyen hitvalláshoz ragaszkodom?” – tettem fel a 
kérdést magamnak. A Biblia abszolút megbízhatóságáról 
szóló megvalláshoz kell ragaszkodnom. A Krisztus meg-
váltói művéről való hitvalláshoz kell ragaszkodnom. Az új 
teremtés megvallásához kell ragaszkodnom; ahhoz, hogy 
megkaptam Isten életét és természetét. Ahhoz a megval-
láshoz kell ragaszkodnom, hogy Isten az életem ereje.

Ahhoz a megvalláshoz kell ragaszkodnom, hogy „Bi-
zonnyal Ő viselte betegségeimet és hordozta fájdalmai-
mat, és az Ő sebeivel meggyógyultam” (Ézsaiás 53:4,5).
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Igen nehéznek találtam, hogy kitartsak a tökéletes 
gyógyulás megvallásában, miközben fájdalom gyötri a 
testemet.

Felfedeztem, hogy én tulajdonképpen kétféle meg-
vallással élek. Hitet tettem Isten Igéjének abszolút meg-
bízhatósága mellett, és ugyanakkor arról beszéltem, hogy 
nem gyógyultam meg. 

Ha megkérdezted volna tőlem, vajon hiszem-e, hogy 
az Ő sebeivel meggyógyultam, így feleltem volna: „Igen 
uram, hiszek.”

Csakhogy már a következő légvétellel ezt mondtam 
volna: „De a fájdalom nem múlt el.” A második megvallás 
hatástalanította az elsőt.

Valójában kétféle megvallással éltem: az elsővel arról, 
hogy Krisztusban teljes gyógyulást és megváltást nyer-
tem, aztán pedig arról, hogy a megváltás és a gyógyulás 
nem tényszerűek.

Ezután pedig nagy csata következett, hogy uraljam a 
megvallásomat, míg meg nem tanultam, hogy csak egyfé-
le megvallással éljek. 

Ha megvallom, hogy „Az én Istenem betölti minden 
szükségemet” (Filippi 4:19), nem szabad efféle szavakkal 
érvénytelenítenem ezt: „Igen, Isten gondot visel a szüksé-
geimről, de a bérleményt nem tudom kifizetni, és a tele-
fonszámlát sem.”

A hit ragaszkodik az Ige megvallásához.
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Az érzékekből származó ismeret pedig ahhoz ragasz-
kodik, amiről a természetes visszajelzések tanúskodnak. 

Ha Isten Igéjével szemben a természetes visszajelzé-
seket fogadom el, akkor hatástalanítom az Igét az életem-
ben. 

Azonban én ahhoz a megvalláshoz ragaszkodom, mi-
szerint Isten Igéje igaz; meggyógyultam az Ő sebeivel, és 
Isten betölti szükségeimet. Ehhez a megvalláshoz a nyil-
vánvaló ellentmondásokkal szemben is ragaszkodom, Ő 
pedig elkötelezte magát, hogy beteljesítse Szavát.

Sok hívő kudarcot vall, amikor nehéz helyzetbe kerül, 
mert elhagyják a megvallásukat. Amíg ragyog a napfény, 
nyomatékos, erőteljes és világos megvallást tesznek. Ami-
kor viszont viharokba, megpróbáltatások közé kerülnek, 
és rajtuk üt az ellenség, feladják a megvallásukat. 

Valahányszor a betegség, az erőtlenség és a kudarc 
mellett teszel vallást, felmagasztalod a rosszakarót az 
Atya felett, és lerombolod a saját bizalmadat az Igében. 

Ki kell tartanod a megvallásban, a szemmel látható 
vereség dacára is. Tanulmányoznod kell az Igét, míg meg-
ismered a jogaidat, és azután ragaszkodnod kell hozzájuk.

Némelyek úgy tesznek megvallásokat, hogy annak 
semmi alapja nincs – aztán jön az ellenség, és keményen 
ellátja a bajukat. 

Meg kell ismerned a jogaidat. Például: tudod, hogy Ő 
ezt mondja: „Bizony Ő szenvedte betegségeinket, és hor-
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dozta fájdalmunkat” – és most már megvallást tehetsz.  
„De mindezekben felettébb diadalmaskodunk, Őáltala, 

aki minket szeretett” (Róma 8:37). Emellett hitvallást te-
hetsz.

„Nagyobb az, aki bennem van, mint az, aki a világban 
van” (1János 4:4). Ennek alapján is vallást tehetsz.

Állj meg szilárdan a megvallásodban, ha esik, ha fúj, 
akár jó hírt kapsz, akár rosszat – hiszen tudod, hogy a 
hitvallásod az Igén nyugszik! 

A Jelenések 12:11 ezt mondja: „És ők legyőzték azt a 
Bárány véréért és a bizonyságtételük beszédéért.” 

E. W. Kenyon
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1
E. W. Kenyon

Jó és rossz megvallások

Kevés keresztény ismerte fel azt, hogy mi a meg-
vallás helye a dolgok rendjében. Valahányszor a 
megvallás szót használjuk, ösztönösen arra gon-

dolunk, hogy a bűnről, az erőtlenségről és a kudarcról te-
szünk vallást. Ez a negatív oldala ennek a kérdésnek.

A Biblia „nagy megvallásnak” nevezi a kereszténysé-
get. A megvallás annak megerősítése, amiben hiszünk. 
Bizonyságtétel valamiről, amit tudunk. Tanúskodás egy 
igazságról, melyet magunkévá tettünk. A megvallásnak 
igen jelentős szerepe van a kereszténységben.

 Jézus úgy tervezte, hogy hatalmas életét és szeretetét 
bizonyságtételen keresztül kell közölni a világgal, azaz az 
ajkunkkal tett megvallás által. Abban a forradalmi élet-
ben, melyben Jézus részesítette a világot, a nagy vezetők 
bizonyságtevő, tanúskodó és megvallással élő emberek. A 
fő probléma tehát, amivel szemben állunk, az, hogy tud-
juk-e, miről kell vallást tennünk. 
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A mi megvallásunk több dologra összpontosul. Elő-
ször arra, amit Isten elvégzett értünk Krisztusban. Má-
sodszor arra, amit bennünk vitt véghez Isten; végül pedig 
arra, amit Ő általunk megtehet, vagy amit az Ige majd 
megcselekszik, amikor kimondjuk a szánkkal. 

Amiről nem tudsz, arról képtelen leszel megvallást 
vagy bizonyságot tenni. A tárgyalóteremben az számít, 
amit láttál és hallottál. Az számít, amit személyesen meg-
ismertél Jézus Krisztusról és arról, hogy te ki vagy Krisz-
tusban. Milyen kevesen merik megvallani a világnak 
közülünk, amit az Ige arról jelent ki, hogy kik vagyunk 
Krisztusban! Vegyük például ezt az igeverset: „Azért ha 
valaki Krisztusban van, új teremtés az” (2Korinthus 5:17). 
Micsoda forradalmi eredménye lenne annak, ha az Egy-
ház ehhez hasonló megvallásokat tenne! Mi nem csupán 
kegyelmet nyert bűnösök vagyunk; nem szegény, gyenge, 
ingadozó, vétkező egyháztagok! Új teremtmények va-
gyunk, akiket Isten az Ő bennünk lakozó életével, termé-
szetével és képességével teremtett. 

Milyen nagy port verne fel napjaink egyházában, ha 
megvallanák azt, hogy teljes megváltást nyertek! Az Efé-
zus 1:7,8-ban ezt olvassuk: „Akiben van a mi váltságunk az 
Ő vére által, a bűnöknek bocsánata az Ő kegyelmének gaz-
dagsága szerint. Melyet nagy bőséggel közlött velünk minden 
bölcsességgel és értelemmel.” 

Ez azt jelentené, hogy a sátán uralmát megtörték 
feletted; hogy ő elvesztette a hatalmát az életed felett – 


