
Megvallások 

 Félelem ellen
Károli Gáspár Biblia 

(néhol egyes szám első személyre áttéve, hogy a hit felszabaduljon)

 Krisztus testének tagja vagyok és a sátánnak nincs hatalma felettem. A gonoszt jóval győzöm le.
 Ha félnem kellene is az Úrban bízom én.
 Istentől vagyok, ezért legyőzöm az ördögöt.
 Nem félek az éjszakai ijesztéstől és a repülő nyíltól nappal, sem a haláltól, betegségektől. Csapás 

nem közelít a sátoromhoz. Angyalainak parancsolt felőlem az Úr, hogy őrizzenek engem.
 Sem kitörés, sem betörés nem lesz az én házamban, békesség van várfalaim mögött, csendesség 

palotáimban.
 Nem a félelem szellemét kaptam ismét a szolgaságra, hanem a bátorságnak szellemét kaptam.
 Nem félek a gonosztól, mert Te velem vagy, a Te igéd és szellemed vígasztalnak engem.
 Távol van tőlem az elnyomás, és félelem nem közelít hozzám.
 Egyetlen ellenem készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet
 Háborúban el vagyok rejtve a fegyveres kezektől és a nyelvek ostora elől rejtve vagyok.
 Az Úr az én világosságom, kitől féljek? Az Úr az én életemnek erőssége, kitől remegjek? Ha 

gonoszok jönnek ellenem, hogy testemet egyék, szorongatóim és elleneim, ők botlanak meg és 
hullanak el. Ha tábor fog körül nem fél szívem, habár had támad reám, mégis őbenne bízom én.

 Bizony elrejt engem az ő hajlékába a veszedelem napján, eltakar engem sátrának rejtekében, sziklára
emel fel engem.

 Mikor vízen megyek át, Isten velem van, ha folyókon, a vizek el nem borítanak. Ha tűzben járok 
nem égek meg és láng meg nem perzsel engem. 

 Az Úr öröme az én erősségem. Örökös örömmel néz rám az én mennyei Atyám.
 Többen vannak velem, mint akik ellenem vannak.
 Életem el van rejtve a Krisztusban a mennyben.
 A veszedelem napján elrejt engem az Úr.
 Nem kell félnem, hogy pusztulás jön reám és a fenevadaktól sem félek.
 Nagyobb Az, aki bennem van, mint aki a világban van.
 Sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, semmi más 

teremtmény, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem üldözés, sem 
fegyver, sem mezítelenség, sem éhezés, nem választhat el Isten szeretetétől.

 Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, e testben való életemet Jézusban való hitből élem.
 Nincs már többé kárhoztató ítéletem, mert nem test szerint járok, hanem szellem szerint.
 Amit megoldok a földön, meg lesz oldva a mennyben is, amit megkötök a földön, meg lesz kötve a 

menyben is.
 Halálost iszok és meg nem árt nekem.
 Betegekre vetem kezeimet és azok meggyógyulnak.
 Kígyókat veszek fel.
 Skorpiókon és kígyókon taposok, az ellenség minden erején és semmi nem árthat nekem.
 Hatalmat kaptam arra, hogy démonokat űzzek, halottakat támasszak.
 Ösvényemen élet van és nem halál.
 Nem halok meg, hanem élek és hirdetem az Úrnak cselekedeteit
 Nem félek, mert meg nem szégyenülök, nem pirulok, mert meg nem gyaláztatok.
 Isten irgalmassága tőlem el nem távozik, békessége szövetsége meg nem rendül.
 Ólomporba rakja köveimet, zafírokra alapít, rubinból csinálja falam párkányzatát és kapuimat 

gránátkövekből és egész határomat drágakövekből.
 Aki ellenem összegyűl, elesik általam.
 Nem gondolok a nyomorral, mert nincsen mit félnek és a rettegéssel, mert nem közelít hozzám.
 Megoltok minden tüzes nyilat, amit az ellenség küld rám.
 Győztes vagyok Krisztusban, győzelmem a Bárány vére és a bizonyságtételem.
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 Mivelhogy soha nem ingadoz, örök emlékezetben lesz az igaz.
 Mikor félnem kellene is, én bízom Tebenned!
 Semmi rossz hírtől nem félek,  szívem erős, az Úrban bizakodó.  Rendületlen az én szívem, nem

félek,  míg  ellenségeimre  lenézek.  Osztogat,  adakozik  a  szegényeknek,  igazsága  megmarad
mindvégig, az ő szarva felemeltetik dicsőséggel. Látja ezt a gonosz és dühöng, fogait csikorgatja és
eleped, a gonoszok kívánsága semmivé lesz.

 Mikor lefekszem, nem rettegek, hanem lefekszem és gyönyörűséges lesz az én álmom
 Nem  félek  a  hirtelen  való  félelemtől  és  a  gonoszok  pusztulásától,  ha  eljő.  Mert  az  Úr  lesz

bizodalmam és megőrzi az én lábamat a fogságtól.
 Ne félj, mert veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened, megerősítelek sőt megsegítelek és

igazságom jobbjával támogatlak. Mivel én vagyok Urad, Istened, aki jobb kezedet fogom és aki ezt
mondom néked: Ne félj, én megsegítelek!

 Ne félj férgecske Jákob, maroknyi Izrael, én megsegítelek, szól az Úr, a te megváltód, Izraelnek
Szentje.

 Közelegj hozzám, amikor segítségül hívlak téged: mondd, ne félj! 
 Pereld meg Uram lelkemnek perét, váltsd meg életemet.
 Néktek pedig még a fejetek hajszálai is mind számon vannak. Ne féljetek azért, ti sok verebecskénél

drágábbak vagytok.
 Ő pedig monda: Én vagyok, ne féljetek!
 Mert nem a félelemnek szellemét adott nékünk az Isten, hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak

szellemét.
 Mert nem kaptatok szolgaság szellemét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak a szellemét, aki által

kiáltjuk: Abba, Atyám.
 A szeretetben nincsen félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár,

aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben.
 Mert mikor Macedóniába jöttünk, sem volt semmi nyugalma a mi testünknek, sőt mindenképpen

nyomorogtunk,  kívül  harc,  belül  félelem.  De  az  Isten  a  megalázottak  vigasztalója,  minket  is
megvigasztalt.

 És Ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a vétkeinkért, békességünk büntetése rajta van és az
Ő sebeivel gyógyultunk meg.

 Uram, Te adsz nekünk békességet, hisz minden dolgainkat megcselekedted értünk.
 És monda néki az Úr: Békesség néked, ne félj, nem halsz meg. És építe ott gedeon oltárt az Úrnak és

nevezé azt Jehova Salomnak, Az Úr a béke.
 A békességnek Istene pedig legyen mindnyájan ti veletek!
 Végezetre atyámfiai, legyetek jó egészségben, épüljetek, vigasztalódjatok, egy értelemben legyetek,

békességben éljetek és a szeretetnek és békességnek Istene veletek lesz.
 Maga pedig a békességnek Ura adjon nektek mindenkor minden tekintetben békességet!
 És  az  Istennek  békessége,  mely  minden  értelmet  felülhalad,  meg  fogja  őrizni  szívemet  és

gondolataimat a Krisztus Jézusban.
 Tovább atyámfiai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak

tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jóhírűek, ha van valami erény és ha van valami dicséret,
ezekről  gondolkodjatok.  Amit  tanultatok  is,  el  is  fogadtatok,  hallottatok  is  én  tőlem,  azokat
cselekedjétek és a békességnek Istene veletek lesz.

 A bölcsesség útjai gyönyörűséges utak, és minden ösvényei: békesség.
 Fiam, az én tanításomról el ne feledkezzél és az én parancsolataimat megőrizze a te elméd. Mert

napoknak hosszú voltát és sok esztendős életet és békességet hoznak neked bőségesen.
 A te törvényed kedvelőinek nagy békességük van, és nincs bántódásuk.
 Füves legelőkön nyugtat engem és csendes vizekhez terelget engem.
 Bemegy békességbe nyugosznak ágyaikon, akik egyenes útaikon járnak.
 Vajha figyelmeztél volna parancsolataimra, olyan volna békességed, mint a folyóvíz és igazságod,

mint a tenger habjai.
 Kinek szíve reád támaszkodik, megőrzöd azt teljes békességben, mivel Te benned bízik.
 Míglen kiöntetik reánk a Szellem a magasból, és lesz a puszta termő földdé és a termőföld erdőnek

tartatik.  És  lesz  az  igazság  műve  békesség  és  az  igazság  gyümölcse  nyugalom  és  biztonság
mindörökké.

 Népem békesség hajlékában lakozik, biztonság sátraiban, gondtalan nyugalomban.
 Az igazság gyümölcse pedig békességben vettetik azoknak, akik békességben munkálkodnak.

2



 Mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség, és Szent Szellem által való
öröm. Mert  aki  ezekben szolgál  a Krisztusnak,  kedves Istennek és az emberek előtt  megpróbált.
Azért tehát törekedjünk azokra, amik a békességre és az egymás épülésére valók.

 Sem azt nem mondják, íme itt, vagy íme ott van, mert az Isten országa ti bennetek van.
 Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek és e földön békesség, és az emberekhez jóakarat.
 És mikor ezeket beszélék, megálla maga Jézus őközöttük és monda nékik: Békesség néktek!
 Ismét monda azért nékik Jézus: Békesség nektek! Amiként engem küldött az Atya én is akképpen

küldelek titeket.
 Békességet hagyok néktek: az én békességemet adom nektek, nem úgy adom, ahogy a világ adja. Ne

nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen.
 Azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen én bennem. E világon nyomorúságotok

lesz, de bízzatok, én legyőztem a világot.
 Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek és én megnyugosztlak titeket.
 És felsaruzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével.
 És  az  Istennek  békessége  uralkodjék  a  ti  szívetekben,  amelyre  el  is  hívattatok  egy  testben  és

háládatosak legyetek.
 Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak, a Szellem szerint valók pedig a Szellem dolgaira.

Mert a testnek gondolata halál, a Szellem gondolata pedig élet és békesség.
 De a szellemnek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség,

mértékletesség.
 Dicsőség pedig és tisztesség és békesség minden jót cselekedőnek, zsidónak először meg görögnek. 
 Mert  Krisztus  Jézusban sem a  körülmetélkedés,  sem a körülmetéletlenség  nem használ  semmit,

hanem az új teremtés. És akik e szabály szerint élnek békesség és irgalmasság azokon és az Istennek
Izraelén.

 Kegyelem, irgalom békesség legyen veletek az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól az Atyának,
Fiától igazsággal és szeretettel.

 Irgalmasság, békesség és szeretet adassák néktek bőségesen.
 Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.
 Megteremtem ajkaikon a hálaadás gyümölcsét. Békesség, békesség a messze és közelvalóknak így

szól az Úr: én meggyógyítom őt.
 Íme én hozok neki kötést és orvosságot és meggyógyítom őket és megmutatom nékik a békesség és

hűség kincseit.
 Megszabadítja lelkemet békességre a reám támadó hadtól, mert sokan vannak ellenem.
 Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást.
 Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békességgel.
 Vigadjanak és örüljenek, akik kívánják az én irgalmasságomat, hadd mondják mindenkor: Nagy az

Úr, aki kívánja az ő szolgájának békességét.
 Miért csüggedsz el lelkem, és miért nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát 

adok néki az én szabadítómnak és Istenemnek!
 Aki a felségesnek rejtekében nyugszik a mindenhatónak árnyékában nyugszik
 nem fog rajtam a varázslás, a manipulálás, az igézés és a jövendőmondás
 elesnek mellőlem ezren és jobb kezem felől 10 ezren, de hozzám nem is közelít (.....nyomorúság,

betegség, betörés, éhség stb.)
 ha az Úr velem, kicsoda ellenem? Ha Isten velem ki lehet ellenem?
 Az én Istenemmel a kőfalon is átugrok és a seregeken is átfutok.
 élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus és nagyobb ő, aki bennem van, mint aki a világban

van.
 De egyet cselekszem, azokat, a melyek hátam megett vannak, elfelejtvén, azoknak pedig, a melyek

előttem  vannak,  nékik  dőlvén,  czélegyenest  igyekszem  az  Istennek  a  Krisztus  Jézusban  onnét
felülről való elhívása jutalmára. Fil. 3.14

 Mindenre van erőm a Krisztusban, a ki engem megerősít. FIl.4,13.
 Ez a nap az, a melyet az Úr rendelt; örvendezzünk és vigadjunk ezen! Zsolt. 118.24
 Ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek Mk. 9,23
 A mit  könyörgéstekben kértek,  higyjétek,  hogy mindazt  megnyeritek,  és meglészen néktek.  Mk.

11.24
 Miért  csüggedsz el lelkem, és miért nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát
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adok én néki, az én szabadítómnak és Istenemnek Zsolt. 42.12
 De mindezekben felettébb diadalmaskodunk, Az által, a ki minket szeretett, Róma 8.37.
 Isten által dicsekedem az ő igéjével; az Istenben bízom, nem félek; ember mit árthatna nékem?
 Istenben bízom, nem félek; ember mit árthatna nékem? Zsolt. 56,12
 Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk? Róma 8.31.
 De hála az Istennek, a ki a diadalmat adja nékünk a mi Urunk Jézus Krisztus által. 1Kor. 15,57
 De  én  is  mondom  néked,  hogy  te  Péter  vagy,  és  ezen  a  kősziklán  építem  fel  az  én

anyaszentegyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. Mt. 16.18
 Mert mindaz, a mi az Istentől született, legyőzi a világot; és az a győzedelem, a mely  legyőzte a

világot, a mi hitünk.1Ján 5.7.
 Az igazak pedig, mint az ifjú oroszlán, bátrak. Pldb. 28.1.
 Amik csak igazak, a mik csak tisztességesek, a mik csak igazságosak, a mik csak tiszták, a mik csak

kedvesek,  a  mik  csak  jó  hírűek;  ha  van  valami  erény  és  ha  van  valami  dícséret,  ezekről
gondolkodjatok. Fil 4.8

 Semmi  felől  ne  aggódjatok,  hanem  imádságotokban  és  könyörgéstekben  minden  alkalommal
hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten -előtt.Fil.4.6

 Ő az, a ki erőt ád néked a gazdagságnak megszerzésére, hogy megerősítse az ő szövetségét 5Móz
8.18.

 Nem láttam, hogy elhagyottá lett volna az igaz, a magzatja pedig kenyérkéregetővé. Zsolt.37,25
 Mikor vízen mégy át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok el nem borítanak, ha tűzben jársz, nem

égsz meg, és a láng meg nem perzsel téged. Ézs.43,2
 Kiálts hozzám és megfelelek, és nagy dolgokat mondok néked, és megfoghatatlanokat, a melyeket

nem tudsz. Jer.33,3
 Angyalainak parancsolat felőled, hogy kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe.

Zsolt 91.11
 Ismét, mondom néktek, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön minden dolog felől,

a mit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám. Mt 18.19
 Az én segítségem az Úrtól van, a ki teremtette az eget és földet. Zsolt. 121.2
 bízvást mondjuk: Az Úr az én segítségem, nem félek; ember mit árthat én nékem?Zid. 13,6
 Ha tábor fog körül, nem fél szívem; habár had támad reám, mégis ő benne bízom én. Zsolt. 27.3
 Mert nem  félelemnek lelkét  adott  nékünk az Isten;  hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak

lelkét. 2Tim.1.7.
 Mert  én  tudom  az  én  gondolatimat,  a  melyeket  én  felőletek  gondolok,  azt  mondja  az  Úr;

békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kivánatos véget adjak néktek.Jer 29,11
 A  ki  az  ő  tulajdon  Fiának  nem  kedvezett,  hanem  őt  mindnyájunkért  odaadta,  mimódon  ne

ajándékozna vele együtt mindent minékünk? Róma 8,32
 Mivel kedves vagy az én szemeimben,  becses vagy és én szeretlek: embereket adok helyetted, és

népeket a te életedért: Ézs 43,4
 Nem fogok meghajolni, térdet hajtani, kiégni. Nem nézek hátra, nem lassítok le, nem térek le

az útról és nem fogom be a számat. A múltam meg lett bocsátva, a jövőm biztos. Nincs többé
szükségem pozícióra, vagy népszerűségre és arra sem, hogy fontos személyiségnek tartsanak.
Nem kell, hogy nekem legyen igazam, tiszteljenek, megjutalmazzanak. Járásom gyors, a célom
a Menny.  Engem nem lehet  megvásárolni,  rossz  hírbe  keverni,  elcsábítani,  visszafordítani,
becsapni,  vagy késleltetni.  Különleges vagyok! Szeretett  személy vagyok! Egyedi személy és
Isten gyermeke vagyok!  Eredeti  embernek születtem és  nem vagyok hajlandó bárkinek az
olcsó másolata lenni. A Menny felé tartok és ezen a világon semmi nem tud legyőzni engem.

 „Miért csüggedsz el lelkem, és miért nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát
adok Néki az én szabadítómnak és Istenemnek”

 „Békességet hagyok néktek, az én békességemet adom nektek. Nem úgy adom, ahogy a világ adja.
Ne nyugtalankodjék a szívetek, se ne féljen!”

 „Azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen énbennem. E világon nyomorúságotok
lesz, de bízzatok én legyőztem a világot.”

 ok baja van az igaznak, de valamennyiből kimenti az Úr. Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és
háborgatnak  titeket  és  minden  gonosz  hazugságot  mondanak  ellenetek.  …Örüljetek  és
örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét
mondom örüljetek!  Mert  a  mi  pillanatnyi  könnyű szenvedésünk igen-igen  nagy örök dicsőséget
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szerez nekünk.
Nem fogok meghajolni, térdet hajtani, kiégni. Nem nézek hátra, nem lassítok le, nem térek le az útról
és  nem fogom be  a számat.  A múltam meg lett  bocsátva,  a  jövőm biztos.  Nincs  többé szükségem
pozícióra,  vagy népszerűségre és  arra sem,  hogy fontos  személyiségnek tartsanak.  Nem kell,  hogy
nekem legyen igazam, tiszteljenek, megjutalmazzanak. Járásom gyors, a célom a Menny. Engem nem
lehet  megvásárolni,  rossz  hírbe  keverni,  elcsábítani,  visszafordítani,  becsapni,  vagy  késleltetni.
Különleges  vagyok!  Szeretett  személy  vagyok!  Egyedi  személy  és  Isten gyermeke  vagyok!  Eredeti
embernek születtem és nem vagyok hajlandó bárkinek az olcsó másolata lenni. A Menny felé tartok és
ezen a világon semmi nem tud legyőzni engem.
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