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AZ EMBER TEREMTŐ GONDOLATAI 
Fábián Attila élőben elhangzott tanításának nyers szövege  

Budapest, 2020. november 08. 
 

Isten Igéje képes arra, hogy felépítsen bennünket és elvigyen minket a következő szintre. 

Halleluja! Dicsőség Istennek! A mai napon egy olyan üzenettel készültem a számotokra, 

amely ismét egy sorozatnak a része. Nem az előzőnek, amiről beszéltem, hanem egy másik-

nak, és azt a címet adtam neki, hogy a Gondolatok hatalma.  

Azt hiszem, hogy mindannyiunknak szüksége van arra, hogy erről halljunk újra és újra, 

mint ahogy újra és újra hallanunk kell a szeretetről, a hitről, a hatalmunkról Jézus Krisztus-

ban, és rengeteg dologról még ezek mellett. Van egy apropója annak, amiért erről is beszélek, 

azon túl, hogy a késztetést éreztem a bensőmben a héten, hogy erről kell beszélnem. Ennek az 

apropója pedig az, hogy voltam egy könyvesboltban nemrég. Egy plázában jártunk bevásárol-

ni és a lányok elmentek shoppingolni, ahova a férjember türelmesen elkíséri őket, és megvárja 

őket a bolt előtt. De én nem ezt tettem, hanem elmentem a könyvesboltba.  

Egy nagy könyvesbolt ez, nem mondom a nevét, mert reklám lenne. Egy nagy országos, 

nagyon nagy alapterületű bolt és célzatosan mentem, mert máskor is benézek, ha ott járok. 

Mert van egy könyvespolc, illetve egy könyves szekrény a nagyon-nagyon sok között, ahova 

az van fölírva felülre, hogy vallásos irodalom. És néha találok ott kincseket. Bármennyire is 

meglepő, egyszer sok évvel ezelőtt találkoztam Jim Sanders Hited megtartott téged! című 

könyvével is ott. Most is bementem és találtam nagyon jó, Izraellel kapcsolatos útikönyv 

szerű könyvet, és az volt a gyönyörűséges, hogy jelen vannak jó könyvek is ott karizmatikus 

szerzőktől.  

Ami szomorú volt, hogy emellett az ezotériával foglalkozó könyvek sokaságát találtam ott 

minden egyes alkalommal. És ami miatt a gondolatokról beszélek az, hogy a könyvespolcok 

sokasága volt megtöltve mellette olyan önfejlesztő, olyan mentális tréningeket újra és újra 

mantráló könyvekkel, amelyeknek olyan címei voltak, hogy Hogyan valósítsd meg az életed? 

Hogyan változtasd meg az életed? Hogyan élhetsz boldogabb életet? Hogyan lehetsz sikeres 

öt lépésben? Hogyan lehetsz gazdag tíz lépésben, stb. És ezek a könyvek sokkal nagyobb 

számban voltak megtalálhatók, mint az úgynevezett vallásos irodalom.  

Nekünk keresztényként meg kell látnunk annak a fontosságát, hogy amikor tanulmányoz-

zuk Isten Igéjét és olvassuk a Bibliánkat, akkor olyan könyvet olvassunk mellé, amit Istent 

rendelt, és Ő adott számunkra. És nagyon sokszor ezeket a könyveket nem egy ilyen világi 

könyvesboltban találjuk meg, hanem keresztény könyvesboltokban. Azért beszélek erről, mert 

látom azt a hívők életében, hogy olyan könyveket és olyan irodalmat használnak fel a saját 

maguk építésére, ami nincs teljes összhangban Isten Igéjével, hanem részigazságokat 

tartalmaz, akár ilyen mentális világi könyvekből. Én úgy hiszem, hogy Isten Igéjében minden 

rendelkezésre áll ahhoz, hogy teljes életet éljünk. Isten Igéje bőségesen elegendő arra, hogy 

életünknek minden egyes területét lefedje, és úgy hiszem, hogy ha magasabb szinten akarunk 

élni, akkor az Igének egy magasabb szintjét kell élnünk és megtapasztalnunk.  Isten Igéjében 

benne van minden, amire nekünk szükségünk van.  

Azaz ha éretté és erőssé akarsz válni, akkor nem ihatsz mindig tejet. Akkor bizony 

magadhoz kell venned időnként olyan eledelt, amely képes téged erőssé tenni. Mert ha mindig 

csak tejet iszol, akkor csecsemő, kisgyermek korban maradsz. A bébiétel nem elegendő, nem 

elegendő a felnőtt embernek. A kisgyermek, amikor tejet iszik, csecsemőként anyatejet, az a 

legjobb eledel az ő számára, mert minden megvan ahhoz az anyatejben, hogy teljes 

egészségben és jó növekedésben legyen az élete egy bizonyos ideig.  

De azt hiszem, hogy te sem és a gyermekeid sem éltek csupán tejen 8-10 éven keresztül. És 

most itt vagyok 20-30-50-70 évesen, és nem csupán tejet isztok, hanem esztek kemény eledelt 

is. S amikor arról beszélek, hogy a gondolkodásmódunkat meg kell változtatni, akkor azt 

mondom, hogy a gondolkodásmódunkat meg kell változtatni. Sok ember azért él 10-20 évig 
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ugyanazokban a nehézségekben, problémákban, mert ezt a dolgot nem helyezi prioritásként az 

első dolgok közé, és nem hajlandó keményen erőfeszítéseket tenni és hozni azért, hogy az 

elméjét tudatosan összhangba hozza Isten Igéjével. Mert nagy ráhatás van a világból az ilyen 

könnyű habos mentális előadásokból, amikben vannak jó dolgok, és bizonyos részben még 

bibliai igékkel is összeegyeztethetőek, de hiányzik belőle a lényeg, hiányzik belőle a teljesség.  

Ezért bátorítalak téged, hogy halld meg, amit most mondok a Józsué 1,8-ból! Ott azt 

olvassuk, hogy Mózes halála után, miután Isten elmondja Józsuénak, hogy mit kell tennie a 

nép vezetésével kapcsolatban, mint elöljárónak, ad egy nagyon-nagyon határozott utasítás sort 

Józsuénak. És itt a Józsué 1,8 elejét ki fogjuk vetíteni. Így hangzik:                                                                 

Józsué 1,8.  

8. El ne távozzék e törvénynek a könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel 

és nappal… 

Ugye, mindenki ismeri ezt az igeverset, mindenki úgy van ezzel, hogy ezt már hallottam, 

ezernyi prédikációban benne volt! Ez nekem semmi újat nem mond! Ezen már túl vagyok, 

már hallottam ezt! Józsué ószövetségi ember volt. Nem volt a szellemében újjászületve. Neki 

az írott törvényen kellett gondolkodnia folyamatosan, folyamatosan és folyamatosan. S azt 

mondta neki Isten: El ne távozzék a törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról 

éjjel és nappal. A gondolkozik szót kivetítjük mindjárt, azt hiszem, hasznos lesz, ha meglátod 

azt, hogy itt ennek több jelentése van. Azt mondja: morog, dörmög, dörög, morajlik, mormol. 

Ezt jelenti az, hogy gondolkodik többek között, utána hangot ad ki, nyög, megszólal. 

Hallottad ezt? Ahogy gondolkodsz, az Igében ezt jelenti itt a gondolkodás szó, és jelenti még 

azt, hogy elmélkedik, megemlékezik, felidéz magában, kigondol, kitervel. Azt mondta Isten 

Józsuénak, hogy folyamatosan, folyamatosan elmélkedj, megemlékezzél, felidézz magadban 

dolgokat, gondolj ki dolgokat, és tervelj ki dolgokat! S mindezt úgy, hogy hangot adsz ki, 

nyögsz, megszólalsz.  

Ez az, amit neked tenned kell ahhoz, hogy az életed megváltozzon. És ez az a teljesség, ha 

gyakorlod és megcselekszed az Igét, amit nem tudnak megadni azok az úgynevezett mentális 

trénerek, akiknek az előadásaira fizetned kell. Érted ugye? Tehát úgy vagyunk megalkotva, 

hogy Isten a saját szavainkat használja fel arra, hogy az életünket megváltoztassa. Isten nem 

úgy változtatja meg az életedet, hogy jön kívülről két erős angyal, téged megfog, és 

odahelyez, vagy megváltoztat, vagy kicsavarja belőled a rossz dolgokat és beléd tölt jó 

dolgokat. Hanem úgy alkotott meg téged, mint embert, mint Ádámot és Évát és az összes 

leszármazottat, hogy a te szavaid legyenek azok, amelyek megváltoztatnak téged. Ezért 

mondja Isten Józsuénak már ott az elején, hogy gondolkodj úgy, ahogy én mondom neked, 

hogy gondolkodnod kell és beszélj ezzel összhangban, mert ha ezt nem teszed meg 500 évig 

élhetsz ezen a földön, akkor sem lesz változás. Ámen? Na ez könnyű vagy kemény eledel? 

Olyan sokszor hallottad már ezt, olyan sokszor igyekezett Isten az elméden keresztül ezt 

bejuttatni a szellemedbe, hogy ezt gyakorold! Ehhez erőfeszítéseket kell tenned, napi szinten 

akár, ha kell! Mert ha reggel úgy kelsz fel, hogy előtted van a 24 óra, vagy kevesebb, és több 

ezernyi döntést hozol egy nap, több ezernyi gondolatod van. Ezeknek a túlnyomó része mind 

olyan, ami összhangban van teljesen ez előző napival, meg az előtt napival, meg az ezelőtt 

napival, meg az ezelőtt napival. Tehát egy sablonos, berögzött, tudatalatti gondolat, amihez 

mindig párosul valamilyen érzés is. Tehát úgy gondolkozol, hogy a gondolataidnak a 

túlnyomó többsége ilyen sablonok, előre beléd rögzült gondolatminták. S mindannyian így 

vagyunk ezzel. S egy-két gondolat van, ami felráz időnként, amikor szembesülünk dolgokkal, 

amik nem úgy vannak, ahogy mi azt szeretnénk, akkor kénytelenek vagyunk másképpen 

gondolkozni, és ha ezt nem tesszük meg, akkor nem lesz változás.  

Isten azt szeretné, ha ezeket a sablonokat elhagynád, és a gondolataidat napról napra 

összhangba hoznád Isten Igéjével. Tehát ha jön valami probléma, automatikusan ott legyen 

gondolati szinten az, hogy most neked hogyan kell hitben járni. Mert amikor megijeszt a 
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kutya az éjszakai úton, vagy valaki beléd rúg, vagy valaki rosszat szól hozzád és megsérti a 

lelkivilágodat, azonnal ösztönösen ott van az ellenreakció, ott van a keserűség, ott van a 

félelem akár. Automatikusan jelen van az, hogy hogyan tehetett ilyet, hogy gondolhat ilyet? 

Olyan kilátástalan a helyzetem! Hogy lehet, hogy ilyen nagy csekket és számlát kaptam, hogy 

lehet, hogy a bankos átvert, hogy lehet, hogy a feleségem így viselkedik velem? – és ott 

vannak azonnal a válaszgondolataid előre elkészítve. Miközben ugyanilyen automatikusan ott 

lehetne a hit is! Ha jön valami támadás feléd, jön valami nehézség, jön valami fájdalom, jön 

valami tünet, ugyanúgy ott lehetne már a hit benned!  

De ez nem fog megtörténni, ha a gondolkozásmódod nem változott meg. Mert az 

aggodalmaskodás, a félelem, a kilátástalanság érzés is gondolati szinten indul, onnan indul! 

És amikor ezt megváltoztatod és hajlandó vagy pozitívan gondolkodni – nem szeretem ezt a 

kifejezést, de Isten Igéje alapvetően pozitív, a Szent Szellemről nehezen tudom elképzelni, 

hogy negatívan gondolkodik. Nehezen tudom elképzelni azt, hogy fél bármitől is. De emberek 

félnek ilyen szellemtől, olyan szellemtől. Nem gondolnám, hogy Jézus a mennyben remegő 

lábakkal ül a trónon, hogy jaj, az angyalok, remélem, jól becsukták a kaput, nehogy bejöjjön 

ide valami démon! Borzalom, hogy emberek hogyan gondolkoznak. Hatalmam van az 

ellenség minden ereje felett! Minden ajtó be van csukva! Tüzes nyilakat könnyedén kioltom, 

mert páncél van rajtam, és Isten kegyelme engem körbevesz! És még ha hiányosságom is van, 

Isten a kegyelmével efölött is tud engem tartani. Mindannyiunkkal így van ez egyébként. 

Amikor elkezdesz félni, már beengedted azokat a dolgokat, amitől féltél. Bizony!  

Az elméd olyan mértékben van megújulva, amilyen mértékben Isten Igéje határozza meg a 

hétköznapi rutin cselekedeteidet. Amilyen mértékben cselekszed Isten Igéjét, amilyen 

mértékben uralkodik az Ige feletted, az életedben, a hétköznapjaidban, a reggeli kávéfőzésed-

től kezdve a munkahelyre való eljutáson át a dugóban, ahogy ülsz, ahogy ott az Igét cselek-

szed, olyan mértékben van az elméd megújulva. Kérdezem én: van-e még dolgunk, van-e még 

teendőnk, vagy mindent úgy teszünk, ahogy azt tennünk kell? Valaki előrébb jár, valaki hát-

rébb. Nem csak másképpen akarunk gondolkozni! Nem csak pozitívan akarunk gondolkozni! 

Erre a világ is képes! Nem csupán pozitívan akarunk gondolkozni, hanem a Krisztus 

értelmével akarunk gondolkozni. Ezt most elmondom még egyszer.  

Tehát nem csupán másképpen akarunk gondolkozni, hanem pontosan úgy akarunk, én 

legalább is pontosan úgy akarok gondolkozni, ahogyan Isten gondolkozik. Úgy akarok gon-

dolkozni, ahogy Jézus gondolkozik! Úgy akarok a helyzetekben, a körülményekben, jó és 

pozitív dolgokban, de a negatív körülmények közt is gondolkozni, ahogy a Szent Szellem 

gondolkozik! Azt akarom, hogy Krisztus értelme valóságosan megnyilvánuljon a gondolko-

zásmódomban! Én Krisztus értelmével akarok gondolkozni. Ez automatikus azért, mert 

keresztény vagyok? Azért, mert gyülekezetbe járok? Azért, mert hetente hallgatok egy taní-

tást? Nem, nem, nem, nem! Egyáltalán nem. Amikor az elméd megújul, akkor te Isten gondo-

lataival gondolkozol.  

Amikor megújult az elméd, akkor Isten gondolataid gondolod. Az Ésaiás 55-ben van egy 

gyönyörű igevers, amit szeretnék most kiemelni. Így hangzik: 

Ésaiás 55,8–9. 

8. Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti útjaitok az én útjaim,  

így szól az Úr! 

9. Mert amint magasabbak az egek a földnél, akképpen magasabbak az én útjaim 

útjaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál! 

Hadd mondjam el neked, hogy ez Ésaiás könyvében van, és ez ószövetség. Elmondom még 

egyszer, ez ószövetség! Pontosan ugyanígy vonatkozik ránk, hogy olyan magasan vannak 

Isten gondolatai és az Ő útjai, mint az ószövetségi Ige írja? Mi van az Újszövetségben? 

Olvastad-e már valaha, hogy ezek a gondolatok sokkal-sokkal közelebb kerültek hozzánk? 



Krisztus Szeretete Egyház, XX. Budapest, Pesterzsébet, Török Flóris u. 76. – www.ksze.org 

 

 4 

Eddig Isten gondolatai magasabban voltak mindennél. Olvasom az 1Korinthus 2,16-ot, így 

hangzik: 

1Korinthus 2,16. 

16. Mert ki érte fel az Úrnak értelmét, hogy oktathatná Őt? Bennünk pedig Krisztus 

értelme van.        

Halleluja! Ízlelgessük ezt: Bennem Krisztus értelme van! Mondd utánam: Bennem Krisz-

tus értelme van! Bennem Krisztus értelme van! Ha bennem van Krisztus értelme, a Szent 

Szellem értelme és az Atya értelme és gondolkozásmódja, akkor elérhetetlenül messze van, 

amilyen magasan vannak az egek a földtől? Nem, közel való lettem! Közel való lettem! Az Ő 

vére által közel való lettem! Gondolj bele, a hatalmi helyünk az Atya jobbján Jézus Krisz-

tusban van! Ott ülünk az Atya mellett mi is Jézus Krisztusban. Nem tudunk vele beszélni? 

Nem tudjuk kigondolni vagy kitalálni, mik az Ő gondolatai? Miért van sok keresztényben 

olyan nagyon távoli, elérhetetlen istenkép kialakulva? Ó, azt nem lehet tudni, Isten mit akar! 

Nem lehet tudni azt, hogy vajon Istenek mi a terve, mi a szándéka! Vajon mit szeretne? Ez 

egyenlő a tudatlansággal és a hitetlenséggel. Ez egyenlő azzal, hogy nem értetted meg azt, 

hogy az értelem itt ebben a kifejezésben egy gondolkozási képességet jelent. Azaz, ha Krisz-

tus értelme benned van, akkor képes vagy Krisztus értelmével gondolkozni. Elmondom még 

egyszer! Ha Krisztus értelme benned van, akkor képes vagy Krisztus értelmével gondolkozni! 

Benned van Krisztus értelme? Ha újjászülettél, akkor igen. Ha újjászülettél, akkor Krisztus 

értelme benned van. Legalább egy halleluját kiálts! Halleluja! Krisztus értelme bennem van! 

Dicsőség Istennek! Nem messze vannak tőlem az Ő gondolatai, hanem közel valók az Ő 

gondolatai.  

Amikor újjászületsz, akkor képes vagy folyamatosan kapcsolatban lenni a Szent Szellem-

mel. Mit mondott Jézus a Szent Szellemről? Hogy Ő azokat mondja, amiket tőle hall. Jézus 

pedig azt mondja a Szent Szellemnek, amit az Atyától hall. Az Atya gondolatai Jézuson 

keresztül a Szent Szellemen át eljutnak hozzám! Halleluja! Ez így van valóságban az életem-

ben! Ki kell ezt jelentened. Ó, de én nem hallom Isten hangját, sosem hallom! – mondják ezt 

némelyek. Ez nem igaz, hogy nem hallod, az az igaz, hogy be van csukva a füled. Az az igaz, 

hogy nem vagy ráhangolódva. Az az igaz, hogy hallasz valami más hangot, ami hangosabb a 

Szent Szellem hangjánál. Az az igaz, hogy a lelked, az érzelmeid hangja erőteljesebb, és 

elnyomja, elfojtja ezt. Néha amikor előjönnek belőled a Szellem gondolatai, akkor a saját 

érvrendszereddel érvelgetve képes vagy azt mondani, hogy hát ez Isten hangja, és a saját 

lelked és a saját kívánságaid gondolatait összekevered Istenével, mert olyan reálisnak tűnik, 

olyan valóságosnak tűnik, olyan igaznak tűnik. Így lehet könnyen félrecsúszni. Így lehet 

könnyen belecsúszni abba a mélységes gödörbe, amikor emberek imádkoznak démonokért, 

hogy térjenek meg, mert ugye meg van írva, hogy imádkozz az ellenségeidért.  Érted ezt?  

Keresztények hogyan félre tudnak csúszni a gondolkozásmódjuk szintjén, mert beengedték! 

Nem tanítja a Biblia sehol sem, hogy a démonok meg fognak térni. Azt tanítja róluk, hogy a  

kénköves tóba lesznek dobva mindenestől. Mégis jó szándékú keresztény emberek hogyan el 

tudnak térni!  

Jó szándékú keresztény emberek sokkal egyszerűbb hétköznapi dolgokban is ugyanúgy 

térnek el. Nem feltétlenül ilyen teológiai dolgokban, hanem eltérnek a hétköznapi életük 

vezetésének területén. Halleluja! Mindenki tudja, azt hiszem, hogy az életed akkor változik 

meg, amikor megváltozik a gondolkozásmódod. Az életed nem akkor változik meg igazából, 

amikor imádkozik valaki érted kézrátétellel. Nem akkor változik meg az életed, amikor 

meggyógyulsz. Bár ezek valóságos változásokat hozhatnak az életedbe, de igazából az életed 

akkor formálódik át, amikor úgy kezdesz el gondolkodni, mint maga Isten. Ez nagyon-nagyon 

fontos dolog, hogy úgy gondolkozz, mint ahogy maga Isten. Ez a kulcs a megváltozott élet-

hez. Ez a kulcs a belépő ahhoz, hogy igazán Krisztus dicsőségére átformálódj az életedben, az 

élethelyzeteidben és akár a körülményeidben is. Hogy igazán győztes életet éljél, ehhez úgy 



Krisztus Szeretete Egyház, XX. Budapest, Pesterzsébet, Török Flóris u. 76. – www.ksze.org 

 

 5 

kell gondolkoznod mint ahogy Ő gondolkozik. Jézus hogyan gondolkozott?  Meg van írva, az 

Ő cselekedetei, az Ő viselkedése, az Ő szavai mind-mind megmutatták, hogyan gondolkozik. 

Hogy mennyire adott vagy mennyire nem adott az emberek véleményére? Hogy mennyire 

érdekelte az, mit gondolnak róla az emberek, vagy mennyire nem érdekelte? Mennyire volt 

bátor vagy mennyire volt félénk? Ez megmutatja, hogy Ő hogyan gondolkozott. Milyen volt a 

mentális hozzáállása? Én olyan akarok lenni, mint Ő, és úgy hiszem, te is olyan akarsz lenni. 

Úgyhogy ma egy nagy gát leszakad az elmédről és egy nagy-nagy fátyol leesik a Jézus 

nevében, mert megérted, hogy ez nem feltétlenül egy könnyű út, odaszánni magunkat arra, 

hogy rendszeresen, az Igét saját magunkra vonatkoztatva kijelentsük, amit Isten mond rólunk 

és velünk kapcsolatban. Fogod az Igét, és addig cselekszed Isten Igéjét, amíg az teljesen a 

részeddé nem válik. Így lehet megváltozni. Így lehet előrébb jutni. Így lehet a következő 

szintre emelkedni, hogy fogod Isten Igéjét. Nem olyan bonyolult ez. Egyszerűen kitartás kell 

hozzá. Egyszerűen kell hozzá egy állhatatosság, és egyszerűen nem lehetsz lusta.  

A hit nem a lusta embereknek való! Bizony a legtöbb keresztény nem hajlandó mindent 

megtenni azért, hogy Isten gondolatait gondolja. Egyszerűen nem hajlandó megtenni azt, 

hogy Isten gondolata szerint gondolkodjon. Sokkal jobban érdekli mások véleménye, 

befolyásolása, a saját érzelmei, a saját maga attitűdje, a saját maga mentalitása, ami nagyon 

sokszor önző. Ezért hanyagolja azt, hogy megváltozzon a gondolkozásmódjában, mert ehhez 

az kell, hogy alávesse a gondolatait Isten gondolatainak. Ha ezt nem teszed meg, akkor nem 

töltöd be azt az Igét, hogy engedelmeskedjetek Istennek, álljatok ellen az ördögnek, és az 

ördög elfut tőletek. Ha nem vetetted alá magad Istennek, nem engedelmeskedsz neki, de 

mégis azt szeretnéd, hogy a problémák meg az ördög elfusson tőled, az nem fog működni. 

Kérdezed, hogy miért van itt az ördög még mindig? Miért vagyok én összezavarva? Miért 

nem értem a dolgokat? Lehet, hogy azért nem, mert beengedtél dolgokat és nem vagy 

összhangban az Igével. Azt gondolod, hogy a te meggyőződésed az olyan jó. Nem az én 

meggyőződésem a tökéletes, hanem Jézusé. Én Őhozzá akarom igazítani magamat és hiszem, 

hogy te is, ezért is van erről szó a mai napon.  

Tehát a legtöbb keresztény nem hajlandó megtenni, hogy Isten gondolatait gondolja, 

inkább okoskodnak, érvelgetnek, okfejtésekben vannak, és ezek a dolgok uralják az ő gondo-

lataikat. Az az igazság, hogy ha te valóban meg akarod tenni azt, hogy Isten gondolatait 

gondold, akkor képes is vagy erre. Képes vagy arra, hogy Isten gondolatait gondold. Nem 

tudom, hogy tudod-e, hogy Istennek van veled egy jó jövőképe? Istenek van rólad egy jó 

gondolkozásmódja? Isten egy hit Isten, Ő nem úgy tekint rád, hogy na, ebből se lesz semmi, 

mert már nyolcvankétezer ötszázhuszonötször elbukott! Még mindig testi, már hallgatja húsz 

éve, s hát innen már nincs neki visszaút! Ő persze mindent tud, és még ha ez is a valóság, 

akkor is szeret és a hitével támogat téged. Értsd ezt jól, ezt komolyan gondolom: Istennek hite 

van benned! Hisz benned, hogy te képes vagy arra, hogy meghalld az Ő hangját. Így is 

teremtett meg téged egyébként. Neked pedig fel kell fedezned azt, hogy Neki milyen 

gondolatai vannak felőled, és hogy milyen jövőképet alkotott rólad. Neked meg kell látnod 

Isten gondolatait magadról azért, hogy úgy tudj gondolkodni magadról, mint ahogy Ő gondol-

kozik rólad. Érted, amit mondok? Elmondom még egyszer. Ahhoz, hogy úgy gondolkozz, 

mint ahogy Isten, hogy úgy gondolkozz saját magadról, ahogy Isten gondolkozik rólad, ahhoz 

neked tudnod kell, hogy Isten hogyan gondolkozik rólad, nem?  Különben hogyan tennéd?  

Ahogyan Ő gondolkozik rólad, az Igében meg van írva, és a személyes egyedi életedben 

pedig meg kell hallanod a Szellem hangját, amihez mindenféleképpen társulnia kell írott 

Igének is, ami összhangban van azzal. Ha a kép, amit Isten gondol rólad – hogy te áldott vagy, 

győztes vagy, gyógyult vagy, sikeres vagy, előrehaladó vagy, hosszú életet élsz, egészségben 

élsz, az unokáiddal játszol és lehetne sorolni ezeket a jó jövőbeli képeket –, ez nem fogan meg 

benned, akkor nem jön valóságba. Akkor egy ilyen lutrit játszol. Akkor azt játszod, hogy 

vajon talán igen, talán nem.  Istennek van egy jó jövőképe veled, és ha a „vajon meglesz-e ez, 
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amit Isten gondol rólam, vajon beteljesedik-e az, amit a Biblia mond rólam, vajon meglesz-e 

az, amit Ő ígért nekem, vajon hogyan lesz ez az egész meg az életemben?” kérdés napirenden 

van az életedben, ha folyamatosan ezeket gondolod, akkor neked el kell mélyedned az Igében! 

És el kell mélyedned a Szent Szellemmel való közösségben, mert ezek a gondolatok 

megakadályozzák, hogy az Ő gondolatai megfoganjanak a szívedben. Mert ha ez napirenden 

van az elmédben, meggátolja azt, hogy ez megfoganjon benned, az elmédben és a szívedben, 

és hogy utána ez valóságba jöjjön. Isten olyanokkal tud együtt működni és együtt dolgozni, 

akik az elmebeli korlátaikat félretolják, és hajlandóak nagy dolgokban gondolkozni. Ha állan-

dóan kicsi dolgokban gondolkozol, akkor addig fogsz eljutni. Van egy nagyon jó mondás, 

nagyon szeretem, nagyon sokszor prédikáltam: addig mész el, amíg a szád elenged téged! Ha 

gondolod, írd föl, jegyezd meg magadnak és emlékezz erre! Addig tudsz elmenni az életben, 

ameddig a szád elenged téged, semmivel sem tovább!  

A szád miről fog beszélni? Azzal fog foglalkozni, amit gondolsz. A gondolataidat mondod 

ki. Azokat a képeket, amikben gondolkozol. Mert nem gondolatokban gondolkozol, hanem 

képekben gondolkozol, meg rövid videó részletekben gondolkozol. Mert a képzelőerőd és az 

elméd a képet fest a gondolataid elé, és ezeket a képeket te szavakban kimondod. Ha sokat 

gondolkozol bizonyos képeken és erről beszélsz, akkor az meg fogja teremni önmagának azt a 

képet. Ha úgy gondolkozol, hogy idős korodban nem leszel képes arra, hogy beemeld a lábad 

a kádba, mert már olyan nagyon leromlott állapotba leszel, és ezen gondolkozol folyamatosan, 

és hogy majd ápolni kell, ágyban forgatni és még félsz is ettől, ezeket még ki is mondod, és 

folyamatosan ezt forgatod magadban, akkor ezzel megteremted, amin gondolkozol. Ahelyett 

gondolhattál volna arra is mondjuk, amit a 91-es zsoltár mond, hogy hosszú élettel elégít meg 

engem, és amikor az utam végére érek, egyszerűen elalszom, és nem betegségben halok meg 

százhúsz évesen! Mennyivel nehezebb erre gondolni, mint a másikra? Ugyanazzal a részeddel 

tudsz gondolni jó dolgokra, igei, bibliai dolgokra, és ugyanazzal a részeddel gondolod az 

ördög gondolatait is. El kell változnod a gondolkozásmódodban!  

Hadd mondjak megint valamit, néhányatoknak talán botránykő, de értsd jól, amit mondok. 

Benne van a köznyelvben az, amikor egy kismama várandóssá válik és kezd nőni a pocakja, 

jönnek rokonok, ismerősök és megkérdezik, hogy fiú lesz vagy lány? Ez teljesen rendben van. 

Nagyon sokszor hallottam a kismamától, férjétől, nagymamától, hogy mindegy, csak 

egészséges legyen! Azt gondoljuk, hogy hát ez teljesen rendben van, azt szeretnénk, hogy 

egészséges legyen. Ki az, aki beteg gyermeket szeretne vagy beteg unokát? Természetesen azt 

szeretnék mindannyian, hogy egészséges gyermekek szülessenek, akikből egészséges érett 

felnőtt emberek válnak. Csak gondolkodj el azon, hogy honnan fakad ez a kijelentés? Miből 

fakad, mi az eredője? Miért nem azt mondják általában a köznyelvben, hogy mindegy, mi lesz 

úgyis egészséges lesz? Mindegy, csak egészséges legyen – mi ennek a gyökere? A félelem! 

Azt gondoljuk, hogy ez teljesen rendben van, de mégis a félelem a gyökere. Ha én hitben álló 

ember vagyok és a feleségem várandós, akkor hiszem azt, hogy egészséges gyermeket hoz a 

világra. Nem engedek meg semmi mást, hatalmat gyakorolok, imádkozom felőle és ennek így 

kell lennie, mert ebben hiszek! Mindegy, hogy fiú lesz vagy lány, így is, úgy is egészséges 

lesz! Ó, ez elbizakodottság! Van olyan, hogy elbizakodottság, de ez a hit! Az meg, hogy 

mindegy, hogy mi, csak egészséges legyen – ez egy reményteljes kifejezése annak, aminek a 

gyökere a félelem. Csak nehogy valami baja legyen, olyan sok rosszat lehet hallani! Látod-e 

azt, hogy mennyire könnyen azonosulni tudunk időnként olyan dolgokkal, amelyek egyébként 

egyáltalán nem bibliaiak és nem igeiek? Mert egyszerűen a mentális gondolkozásmódunk 

ráállt arra, hogy ez van a köztudatban, ezt mondják a legtöbben, így mondják és ez így 

rendben van.  

De engem ez mindig zavart igazából. Mi soha nem mondtuk ezt, amikor a feleségem 

várandós volt. Ez nem az én érdemem, nehogy azt gondold, hitetlen emberek honnan tudnák 

ezt? Amikor a feleségemnek elég nagy pocakja lett, amikor már közel volt a kilencedik 
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hónaphoz, jöttek emberek, hogy jaj, mekkora gyerek lesz, hú! Tökéletes, teljesen átlagos 

testsúllyal született meg, nem engedtük be az elménkbe ezt a hitetlen megnyilvánulást. Pedig 

nem rossz szándékkal mondta, egyszerűn csak arról volt szó, hogy kifejezte a saját 

gondolatait, a saját érzelmeit. Az Efézusi levél 3,20 így hangzik: 

Efézus 3,20. Bővített fordítás 

20. Aki pedig az Ő bennünk munkálkodó ereje által, annak működése révén, azaz 

eredményeképpen képes megvalósítani az Ő tervét, és túláradó módon cselekedni 

magasan afölött és túl mindazon, amit kérni vagy kigondolni merünk, illetve tudunk, 

azaz messze felülmúlva a legmerészebb imáinkat, vágyainkat, gondolatainkat, 

reményeinket és álmainkat is.  

Akkor ezt most még egyszer, jó? Legalább a második részét. Onnan olvasom, hogy képes 

megvalósítani az Ő tervét benned, veled. Hallod ezt? Ez hitre kell, hogy ébressze a szívedet! 

Isten képes megvalósítani az Ő tervét benned, túláradó módon cselekedni, magasan afölött és 

túl mindazon, amit kérni vagy kigondolni merünk, illetve tudunk, azaz messze felül múlva a 

legmerészebb imáinkat, vágyainkat, gondolatainkat, reményeinket és álmainkat is. Ez Ő! Ez 

az Ő hite felénk, hogy Ő ezt képes megtenni mindannyiunkkal! A családodban, a gyülekeze-

tedben, az országodban. Hogyan gondolkozol te? Ó, válság van, most nincs lehetőségem arra, 

hogy gyarapodjak! Ó, most olyanok a gazdasági körülmények, a fizetésemet is csökkentették, 

a munkahelyemet is elveszítettem, nincs lehetőségem arra, hogy kifizessem a tartozásomat, 

adósságomat! Hol van ez megírva a Bibliában? Ez nem egy igevers. Ezek a te gondolataid, 

amik nem az Igével összhangban vannak. Isten Igéje nincs korlátozva a világ dolgaira.  

Olvassuk a Bibliában, hogy volt egy ember, aki a száraz porba vetette el a magot, mert 

Isten azt mondta neki, és százszoros termése lett. Isten nincs korlátozva erre a fizikai világra. 

A gondolkodásmódod megmutatja azt, hogy milyen szinten tudod élni az életedet. Ha hajlan-

dó vagy a gondolataidat fölemelni Őhozzá, ha hajlandó vagy Krisztus gondolkodásmódjával 

gondolkozni, akkor minden lehetséges neked. Vajon Jézusnak voltak-e olyan gondolatai, hogy 

nem jó időben jöttem el ide a zsidókhoz, elnyomás alatt vannak, a rómaiak itt nagy sarcot 

vetnek ki rájuk, adókat, nem volt jó az időzítésem? Ugye, hogy nem? Ugye, hogy nem 

gondolod ezt? Jézus gondolkodásmódja mindig összhangban volt az Atya gondolkodásmód-

jával. Dicsőség Neki! A zsidók gondolkodásmódja, amikor kijöttek Egyiptomból, nem volt 

összhangban azzal, amit Isten mondott nekik. 

A Zsoltárok 78,17–18. versekben olvassuk azokat az Igéket, ahol elmondja a zsoltáríró 

azokat a hatalmas csodákat, amiket Isten tett Izrael népével, miközben kihozta őket 

Egyiptomból. Szó van ott a Vörös-tenger szétválasztásáról, arról, hogy megállnak függőlege-

sen a vízfalak, hogy száraz lábbal jutnak át, a tűzoszlopról, a felhőoszlopról, arról, hogy a 

kősziklából vizet fakaszt Isten a számukra, és patak jön elő a száraz sivatagból. Ezt teszi Isten 

velük, és ilyen képet mutat magáról, ilyen gondoskodó képet mutat magáról. Erre mi volt a 

zsidóknak a válasza Isten felé? 

Zsoltárok 78,19. 

19. És szólának Isten ellen, mondván: Avagy tudna-é Isten asztalt teríteni a pusztában? 

Vajon Isten tudna-e nekünk enni adni? Miközben hatalmas csodákat éltek meg, meg-

kérdezik, hogy vajon Isten erre képes-e? Hát szerinted, ha Isten képes a kősziklából vizet 

fakasztani, akkor képes arra, hogy megtöltse a hasadat élelemmel? Ha Isten képes arra, hogy a 

Vörös-tengert kettéválassza, hogy milliónyi ember átsétáljon ott, akkor képes arra, hogy 

megtöltse a hasadat élelemmel? Látod-e itt a gondolkodásmódból fakadó negatív szavakat és 

kijelentéseket? Vajon, tudna-e Isten asztalt teríteni a pusztában?! Időnként, sajnos mi is így 

gondolkozunk. Ha nem is mondjuk ezt ki, próbáljuk a hit álcáját magunkra húzni, mintha 

hitben lennénk, de nagyon sokszor a hitetlenséget burkoljuk be hitnek látszó szavakkal, 

miközben pedig belül rettegés van. Isten képes rá! Ezek az emberek itt megkérdőjelezték 

Istent. De ilyen szemlélettel, ilyen gondolkodásmóddal nem lehet rendkívüli dolgokat átélni, 
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mert a nagy dolgok nem tudnak megfoganni az elmédben. A nagy dolgoknak és a kicsiknek is 

meg kell foganniuk az elmédben, a bensődben. „Csak éljem túl valahogy ezt a helyzetet, csak 

valahogy jussak túl ezen a dolgon, csak gyógyuljak meg, semmi mást nem kívánok, jaj, csak 

az adósságból kerüljek ki, és nekem az elég!” Ezek a gondolatok és ezek a szavak meg-

akadályoznak téged abban, hogy megfoganjon Isten Igéje az elmédben és a szívedben. Ezek a 

gondolatok és ezek a szavak meggátolják, hogy fogantatásod legyen. Én ezt úgy hívom – 

talán nem botránkozol meg rajta –, hogy ez a szellemi fogamzásgátló. Ezek a negatív gondo-

latok, hogy vajon meg lesz-e, vajon tud-e Isten valamit csinálni? Most Covid járvány van, 

hogyan fog gyülekezni a nép, mi hogyan lesz, vajon hogyan éljük ezt túl?  

Ezek a gondolatok képesek téged kiragadni a békességedből, a hitedből és abból, hogy 

Isten képes és hatalmas arra, és akarja is, hogy mindezek ellenére győztes életet éljél, és előre 

haladjál. Halleluja! Az ördög rá akar venni téged arra, hogy úgy gondolkozz, hogy Isten nem 

képes rá, mert az ereje elfogyott, Ő messze van, és nem is lehet tudni mit akar ezzel az 

egésszel. Elmondom neked, ez a Covid járvány nem Isten ítélete! Elmondom még egyszer, 

nem Isten ítélete! Isten nem használja az ellenség dolgait ellened! Neked hatalmad van efelett! 

Ő azt mondja neked, hogy most állj a törésre, használd a hitedet, használd a hatalmadat, és 

menj ellene ennek a dolognak, és győzd le a Jézus nevében! Ne engedd meg az ördög, a 

félelem gondolatait! Te vagy az, akinek képviselni kell Istent itt a földön! Te vagy az, akinek 

érvényre kell juttatni azt a győzelmet, amit Jézus megszerzett! Te vagy az az ember, akit Isten 

használni akar! A te szádat akarja használni ahhoz, hogy megváltoztassa a te életedet, és a te 

szádat akarja használni ahhoz, hogy megváltoztassa a körülötted lévőknek az életét. Ez 

csodálatos! Ami nem csodálatos, hogy az ördög ugyanezt akarja tenni veled, csak ellenkező 

előjellel. A szádat akarja használni, és ad hozzá gondolatokat, hogy tönkretegyen téged, és 

tönkretegye a körülötted lévőket. Ez így van! 

A hit emel fel a saját korlátaid fölé. A sátán el akarja rabolni a reménységedet, Isten Szel-

leme azonban fel akarja gerjeszteni a reménységet a szívedben. Isten Szelleme fel akarja 

gerjeszteni a reménységet a szívedben! A remény egy pozitív várakozás arra, hogy bármikor 

valami jó dolog történhet velem. Halleluja! Ez a reménység, amikor reményteljesen nézel a 

jövőbe: Nincs semmi, ami hatalmasabb lenne ezen a földön, aki erősebb és nagyobb lenne 

annál a Szent Szellemnél, aki bennem él! Halleluja! Dicsőség Istennek! Erre van szükséged? 

Erre van szükséged, a hit beszédére, és arra, hogy úgy gondolkozz, mint ahogy Krisztus 

gondolkozik benned. Nem a félelem szellemét kaptuk, hanem az erőnek szellemét, a józan-

ságnak szellemét, a szeretetnek szellemét. Hogyan gondolkozik a Szent Szellem? Józanul, 

erővel teljesen, szeretetben. Miért? Mert ezt mondja róla a Biblia. Hogyan gondolkozik a 

félelem szelleme? Fél. Fogok erről beszélni a következő alkalommal, amikor lesz lehető-

ségem. Joseph Prince egy nagyon régi tanítását hallottam, amikor ezekről a szellemi 

dolgokról beszélt, nagyon-nagyon tetszett, és megnyitott előttem valamit, hogy ráláthatok 

dolgokra, hogy azok a szellemek, amiknek nevük van, azok azt a nevet birtokolják saját 

magukban. Tehát olyan tulajdonságokkal rendelkeznek, mint ami a nevük, és a félelem az 

nem egy érzés, hanem az egy szellem. Ezt tanítja a Biblia? Úgy is mondhatjuk, hogy egy 

démon. A félelem démona. Mit csinál a félelem démona? Fél! Fél! S ezt akarja rád tenni, 

miközben ő fél és retteg. Mit csinál a Szent Szellem? Ő az erő szelleme, a józanság szelleme, 

a bölcsesség szelleme. Minek nyitod meg magad? Ki az, aki uralkodik feletted? Te döntesz. 

Dicsőség Istennek! Ugye, érted a lényeget? Azoknak a szellemeknek, amelyeket elnyomó 

szellemeknek hívnak, milyen tulajdonságaik vannak? El vannak nyomva! Gondolod, hogy a 

Szent Szellem megriad bármilyen démonikus erőtől? Gondolod, hogy összerezzen, hogy jaj, 

most mi lesz? Hát Ő az, aki legyőzte az ellenség minden démonát, a sátánt mindenestől 

megszégyenítette. Halleluja! Nekem nem kell félnem semmitől, mert tudom az elmémben, a 

szívemben, a lelkemben, teljesen eggyé váltam Vele, hogy a Szent Szellem uralkodik 

felettem, és bennem! Semmitől nem kell félnem, és ha ez igaz, akkor nem kell aggódnom 
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semmiért. Azon kell munkálkodnom, hogy bemenjek a nyugodalomba, hogy ne aggodalmas-

kodjak, és azon kell munkálkodnom, hogy a hitet újra és újra fölgerjesszem magamban, és 

törekednem kell arra, hogy a Szellemmel teljes legyek. Mert a Szellemmel teljes élet mit 

eredményez? Azt, hogy bátor vagy. Bátor vagy!  

Vannak keresztények, hogy pssszt, halkan, vigyázz mit mondasz, nehogy az ördög 

meghallja! Hadd hallja meg! Elmondom neked, az sem lenne baj, ha a démonok sokasága 

állna itt a színpadon. Kenneth Hagin azt mondta, ha egyszer úgy ébredsz fel éjjel, hogy ott ül 

a sátán maga személyesen az ágyad szélén, akkor nézz rá, vond meg a vállad, és fordulj meg 

és aludj tovább nyugodtan. Annyit tud neked ártani, mint egy csokor virág. Semmit akkor, ha 

tudod, hogy ki vagy te Krisztusban! Ha megfelelően gondolkozol, ha Krisztus értelme van 

benned. Vajon Jézus megijedt a sátántól? Vajon Jézus kilátástalannak látta a szolgálatát, az 

életét, hogy „jaj, milyen sok támadáson kell keresztülmennem? Jaj, milyen nehézségeket kell 

elviselnem”? Tudta, hogy mivel néz szembe, hatalmat gyakorolt, ellenállt az Igével. Az Igét 

szólta, az Ige szerint gondolkozott. Ami Ő maga. Mondhatod, hogy neki könnyű volt, mert az 

Ige lett testté, de Ő testben volt, emberi formát vett föl, hozzánk hasonlóvá lévén. Emberként 

megtette azt, amit te is meg tudsz tenni. Példát mutatott, és példát hagyott. Halleluja! 

Azt mondom és afölött jelentem ki a hitemet, hogy Isten adjon új támpontokat neked a 

gondolkodásmódodban! Isten adjon neked új igei gondolatokat, és vedd észre végre, hogy 

nem kell cipelned a régi terheket, és nem kell cipelned a múltadat! El kell engedned ugyan-

úgy, mint a sérelmeket. Engedd el! Ha te cipeled a hátadon, akkor az téged lelassít. Kell, hogy 

legyen benned egy jó jövőkép, és ha jó jövőkép van benned, akkor sokkal könnyebb az élet, 

mert sokkal valószerűbb lesz számodra mindaz, amit Isten mond. Egy-két embernek sajnos 

nagyon rossz önképe van. Súlyos önértékelési problémája van, mondhatni úgy is, hogy lelki-

leg, érzelmileg sérült állapotban van. Keresztényekről beszélek. Érzelmileg sérült állapotban 

vannak, ezért neked, nekem és minden embernek, helyesen kell ismernünk, és látnunk önma-

gunkat. Tudnod kell, hogy ki vagy Krisztusban, és tudnod kell, hogy hol állsz a növekedés-

ben! Tudnod kell, hol vagy és ki vagy Krisztusban, és tudnod kell azt, hogy hol állsz az úton!  

Mert két dolog van, ami önértékelési hiba, amit így magamnak itt leírtam, mind a kettőt, 

egy szindróma kifejezéssel nevezem meg. Az egyik a „sáska” szindróma, a másik az „én már 

vagyok valaki” szindróma. Mindkettőre van bibliai példa. A sáska szindróma az a kép, ahogy 

a zsidók gondolkoztak saját magukról. A 4Mózes 13-ban van, amikor Mózes kiküldte a 

tizenkét kémet, hogy kémleljék meg Izrael földjét, és visszajöttek mindannyian és elmondták, 

hogy valóban tejjel-mézzel folyó föld az, valóban bőséges és gyönyörűséges, de volt tíz kém, 

aki azt mondta, hogy de..., és volt kettő Káleb és Józsué, aki azt mondta, hogy annak ellenére, 

hogy „de”, mi képesek vagyunk oda bemenni. A „de” kezdetű mondatot mondták azt a rossz 

mentalitású, rossz gondolkozású emberek: 

4Mózes 13,33. 

33. És láttunk ott óriásokat is, az óriások közül való Anáknak fiait, és olyanok valánk 

a magunk szemében, mint a sáskák, és az ő szemeikben is olyanok valánk. 

Mit jelent igazából ez itt, hogy olyanok vagyunk a magunk szemében, mint a sáskák?  

Saját magukra tekintenek – ugye, ez egy gondolkodásmód, egy mentalitás, egy hozzáállás –, 

hogy olyan picikék vagyunk az óriásokhoz képest, mint a pici kis sáskák, akik még 

megijeszteni se tudják az óriást. Ennyit csinál egy óriás a sáskával. Te mit csinálsz a szúnyog-

gal? Leütöd. Azt gondolták ők, negatívan, saját magukról, hogy olyanok, mint a sáskák. Tehát 

a saját szemükben ilyenek voltak. Ami a döbbenetes, hogy azt mondják itt, hogy az óriások 

szemében is olyanok voltunk. Honnan vették ezt? Belemásztak a másiknak az elméjébe vagy 

a szemébe? Miből gondolták azt, hogy az óriások szemében ők sáskák, ilyen picikék? Ez egy 

feltételezés volt, egy negatív hitkijelentés, egy érzelmi, egy félelemmel teljes megnyilvánulás, 

amely meggátolta őket abban, hogy megéljék azt a teljességet, amit Isten megígért nekik.  
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Volt két ember, Józsué és Káleb, akik azt mondták, hogy valóban óriások élnek ott, de 

Istennel együtt mi képesek vagyunk birtokba venni azt a földet! Látod-e az elmebeli különb-

séget és azt, hogy a gondolkodásmódjuk miatt egész más volt a beszédük és amit kijelentet-

tek? Látod-e az eredményét, hogy az a tíz ember és az ő leszármazottaik a pusztában el-

hullottak, Káleb meg az övéi pedig bementek az ígéret földjére? Csak a fiatalok, a húsz év 

alattiak maradtak meg, és ott bolyongtak még évtizedeken keresztül a pusztában. Ami nem jó 

a dologban, hogy az egész nép föllázadt a hitet szóló emberek ellen, és Józsuét is odakötözték 

így a pusztához még negyven évig. Ez itt közöttünk nem így van, ugye? Ez itt közöttünk nem 

fordulhat elő, ugye? Mi azok az emberek vagyunk, akik Józsué és Káleb mentalitásúak, akik 

nem fontolgatják azt, hogy vajon Isten meg tudja-e tenni, vajon Isten be tudja-e tölteni a 

gyülekezetet? Vajon Isten be tudja-e tölteni a szükségleteinket, vajon Isten képes-e rá, vajon 

Isten akarja-e, vajon annak ellenére, hogy elhibáztunk ezt meg azt, Isten meg akarja-e tenni? 

Ne fontolgass ilyen kérdéseket az elmédben, mert ezek meggátolják annak a jó jövőképnek a 

megfoganását a bensődben, amit Isten akar veled, és velünk tenni! Halleluja!  

A gyülekezet jövőjével kapcsolatban ugyanez a helyzet. Vajon van-e innen előrelépés, 

vajon fel lehet-e innen állni, vajon meglesz-e az, amit Isten ígért és akar? Számomra ez nem 

kérdés, mindegy mi a körülmény, mindegy mi a látható. Számomra ez nem kérdés, mert én 

hittel tekintek erre a dologra. Olyan gyönyörűséges Istent szolgálok, aki megmutatta nekem 

azt, hogy a válság idejében is lehet növekedni és gyarapodni. 2008–2009-ben nagyon súlyos 

válságban volt az építőipar, nemcsak Magyarországon, hanem az egész világon is, nagyon 

leesett a megrendelés. Akkor kivitelezésben dolgoztam, mint vállalkozó, és mit tett velem 

Isten évről évre, azokban a nehéz időkben is? Ezért nekem nem tudja senki beadni azt, ahhoz 

már túl régóta vagyok Jézus Krisztusban, hogy Isten ne lenne képes, és ne akarná azt, hogy 

minket fölemeljen a körülmények fölé! Halleluja! Ő képes rá és akarja! Ő képes rá és akarja! 

De hát ez, meg az, meg amaz! Ez a sok „de hát” az, ami egyenlővé tesz téged, ha így gondol-

kozol, azokkal az emberekkel, akik azt mondják, hogy de hát óriások vannak! A körülmé-

nyek, meg Covid járvány, meg korlátozások, meg szájmaszk, meg két széket ki kell hagyni 

közöttünk! Eljön az idő, amikor ez a körülmény megszűnik, és eljön az idő, amikor meglátod 

a fizikai szemeiddel is azt, amit Isten ígért.  

De ahhoz, hogy ez megtörténjen, meg kell látnod az elméd szemeivel. Az elméd szemei-

vel! Így működik a hit. Így működik a bibliai hit! Így működött Ábrahám életében is. Azt 

mondta neki Isten, hogy olyan sok leszármazottad lesz, hogy megszámlálhatatlan. Ábrahám 

nézett: megszámlálhatatlan? Nincs is gyermekem egy sem! – és akkor Isten adott elé egy 

képet. Azt mondta neki, hogy eredj ki a sátorból, állj oda a mezőre, és nézz fel az égre! Adott 

elé egy képet. Azt mondta neki, hogy számold meg a csillagokat! Aztán azt mondta, hogy ott 

van a por, meg a homokszemcse, számold meg azokat! Adott elé egy képet, egy látást, amit 

Ábrahám a szeme előtt kellett, hogy tartson, és arra kellett néznie. És így jött valóságba az, 

hogy ő valóban sok népnek atyjává lett. Azt olvassuk a Bibliában, hogy amikor Isten ezt 

mondta neki, akkor Ábrahám hitt. Így írja, hogy Ábrahám hitt. Mit jelent az, hogy Isten adott 

neki egy képet és Ábrahám hitt? Az azt jelenti, hogy megfogant Isten beszéde az elméjében, 

és megfogant a szívében. Egy asszony méhében csak akkor lesz gyermek, ha a mag megfogan 

ott. Ugye? Egyébként nincs fogantatás. A magnak meg kell fogannia! Ne nézzetek rám így, 

mindannyian így születettek! Mindannyian így jöttetek erre a földre. Vagy téged Isten 

teremtett, mint Ádámot? A testi szinten így születtél meg. A mag megfogant az édesanyád 

méhében. Halleluja! És amikor megfogantál, akkor onnantól kezdve már élsz. Élsz Isten előtt, 

már a szellemed ott benned volt. Nem nagyon voltál tudatodnál, sőt még féléves korodban 

sem volt az a fajta gondolkodásmód benned, mint ami most. Nem is nagyon emlékszel az 

egyéves életkorszakod előtti időszakokra, de éltél, és ezért borzasztó az abortusz. Mert amikor 

a mag megfogan, az élet létrejön. És amikor abortálnak egy gyermeket, bármilyen okból, az 

az élet meghal, akkor nem születik meg a gyermek.  
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Szellemi értelemben, ha megfogan benned a mag, amit Isten mondott, meglátod a képet, és 

elkezdesz hinni, elkezdesz azzal összhangban lenni, akkor addig, amíg meg nem születik, el-

telik egy bizonyos idő. Egy idő eltelik addig, amíg megszületik. Érted ugye, hogy mit mondok 

ezzel? Ne haljon el a mag, ami megfogant az elmédben! Ne engedd meg, hogy elhaljon a 

szolgálatoddal, az elhívásoddal kapcsolatos kép, amit Isten adott neked, az a látás! Ne engedd, 

hogy kialudjon a tűz és a lobogás, az Istenért való élés! Ne engedd, hogy elhaljon benned a 

mag! Ha megfogant, akkor járd végig az utat! A Példabeszédek 23,7-ben egy angol fordítás 

azt mondja, hogy ahogy az ember a szívében gondolkozik, olyan ő. Nem azt mondja, hogy a 

fejében gondolkodik, hanem a szívében gondolkozik. Nézzük meg, hogy ez a kifejezés, hogy 

a szívében gondol, mit jelent: fontolgat, gondolatait megpihenteti rajta, tervezgeti, elképzeli, 

képet alkot magának róla. 

Lehetséges-e az, hogy te ezt tudatosan teszed? Igen, és ez az, amit tenned kell! Tudatosan 

tenned kell azt, hogy fontolgatod Isten ígéreteit, terveit, szavait. A gondolataidat megpihente-

ted az Ő békességén, az Ő Igéjén, tervezgetsz, jövőképet tervezel, elképzelsz dolgokat, képet 

alkotsz magadnak róla. Alkoss képet magadnak arról, amit Isten mondott neked! Huszonöt 

éve vagyok Jézus Krisztusban, és azóta látom, hogy sok ember küzd már tizenöt-húsz éve 

ugyanazokkal a problémákkal. Sokuknak ugyanolyan jellembeli hibáik vannak, mint amik 

voltak tizenöt-húsz évvel ezelőtt. Üdvösségük van, a mennybe fognak kerülni, szeretik az 

Urat, az Úr is szereti őket, de drasztikus változásra van szükségük az embereknek az elmebeli 

gondolkodásmód megváltoztatásában, mert ha valóban így haladnak csupán, akkor ha ötszáz 

évet élnének ezen a földön, akkor sem lenne az életükben nagy előrelépés. Amikor kimondod 

Isten gondolatait, amikor összhangba kerülsz a gondolataiddal Istennel, és azt kimondod, 

akkor azok elkezdenek megteremni. Elkezd az termővé válni. 

Istent nem nagyon érdekli az, hogy hogyan gondolkoztál eddig magadról. Ábrahámmal 

kapcsolatban sem érdekelte Istent az, hogy Ábrahám hogyan gondolkozott magáról, hogy 

milyen hitetlenül gondolkozott ő eredetileg saját magáról. Nem érdekelte Istent, adott neki 

egy jó jövőképet, egy jó látást, és hitt Ábrahámban Isten. Ábrahám, amikor a gondolkodás-

módjával, a mentalitásával ráhangolódott erre, és elkezdte ő is mondani azt, amit Isten mond 

róla, hogy sok népnek atyjává válok, akkor megfogant a szívében a mag, és megszületett 

Izsák. Halleluja! Veled ugyanígy van! Annak ellenére, hogy hogyan gondolkozol, Isten 

elhívott, és felruházott ajándékokkal. Amikor a képpel összhangba kerülsz és arról beszélsz, 

amit látsz az elméddel az Igéből magadról, akkor az elkezd csiszolódni, fényesedni, elkezd 

tökéletesebbé válni. A Szent Szellemmel való közösség súlyosan károsítja a hitetlenségedet. 

Halleluja! A Szent Szellemmel való közösség súlyosan károsítja a depressziódat. A Szent 

Szellemmel való közösség súlyosan károsítja a félelmeidet. 

Miért van az, hogy olyan nagy hatással tud lenni ránk, amit a televízióban vagy az inter-

neten amit látunk? Gondolkoztál már azon a szón, hogy televízió? Visio egy latin szó, látást 

jelent. A tele azt jelenti, hogy tele van valami. Persze csak a magyarban, mert eredetileg a 

görögben távolt jelent. A televízió azt jelenti tehát az én nagyon egyszerű paraszti szófordítá-

somban, hogy tele van látással. A tévé tele van látással, tele van látható dolgokkal. Televízió 

= telelátás. Érted a szót? Mert mit mutat a televízió, hangokat? Nem, képet. Hangot is 

természetesen, hozzá párosul a hang, de amit látsz, az hatást gyakorol rád. Amit látsz az 

elméddel, amit látsz a gondolataiddal, az hatást gyakorol az érzelmeidre, hatást gyakorol a 

lelkiállapotodra. Miért van az, hogy elérzékenyülsz, és könnyes lesz az arcod amikor egy 

romantikus, szerelmes filmet nézel? Mert átéled, összhangba kerülsz vele és ez nem baj, mert 

vannak jó filmek és ez szép, és jó dolog. Miért? Átéled te is ugyanazt, amit ő ott? Valamilyen 

szinten igen, de igazából nem. Igazából nem, csak az elmédben. Esetleg gondolkozol azon, 

hogy veled is történt már ilyen a múltban, vagy vágyakozol, hogy de jó lenne, ha veled ez 

megtörténne, és ezért érzékenyülsz el. Amikor egy vígjátékot nézel, akkor a derű, az öröm 

gerjed fel benned, és te is nevetsz a tévé előtt, pedig nem veled történik meg az a vicces 
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helyzet, de mégis hatással van rád. Ha megnézel egy jó, izgalmas krimit, izgulsz, derüljön ki 

az igazság, annyira szeretnéd, hogy az a gonosz akárki az lebukjon, és hogy az igazság 

megdicsőüljön. Ha nézel valami buta, latin szappanoperát Jose Armandoval és senorita 

Rosalindával, akkor azok vannak hatással az elmédre. Ha nézel egy jó akciófilmet, akkor a 

férfiak olyan erősnek érzik magukat, és hú, ezt én is megtenném! Miért van ez? Mert a vízió, 

a látás hatást gyakorol rád. Ezért kell neked a víziódat, a látásodat összhangba hoznod Isten 

Igéjével, hogy Isten Igéje hatást gyakoroljon rád. Halleluja! Dicsőség Istennek! 

Láss az elméd szemeivel! Az elmélkedés a fogantatásnak a pillanata. Három csatornája van 

a látásodnak, van az elmédnek szeme, a testednek szeme, és a szellemednek szeme. A 

szellemi szemeid igazából az, amikor Isten megnyitja neked a szellemi világot, és betekintést 

kapsz a szellemi birodalomba. Ezt te nem tudod működtetni. Ha tudnád működtetni, akkor 

akarnád látni azt a nagyon-nagyon sok angyalt, aki itt jelen van ebben a teremben. Akarnád 

látni? Tudsz annyira összpontosítani, és annyira megfeszíteni magad, hogy lásd őket? Nem, ez 

Isten hatalmában áll, hogy megengedi-e neked, hogy betekints a szellemvilágba vagy nem. 

Általában nem engedi meg, nagyon ritka az, amikor erre lehetőség van. A tested szemei a fizi-

kai szemeid, ha becsukod, akkor nem látsz semmit, csak félhomályt vagy ami a szemhéjadon 

átszűrődik. Látsz engem most, látod a mögöttem lévő kivetítőt, vagy színpadot látod, 

körbenézel és látod a többieket, a székeket, látsz itt egy fiatalembert, aki néha kiabál. A fizikai 

szemeid ezt látják.  

Az elméd szemei pedig a teremtő szerved, mert a képzelőerőd képes létrehozni azt a vilá-

got, amiben élni szeretnél. Isten is, amikor teremtette a földet, elképzelte előtte és a hitével 

kimondta, amit elképzelt, és az valóságba jött. Nem ugyanolyan teremtőképességed van 

neked, nem az a szintű, mint Neki, tehát nem tudsz bolygókat teremteni, de az életedben meg 

tudod teremteni azokat a dolgokat, amiket szeretnél, és a környezetedben is. Ha az elméd 

Isten Igéjével összhangban van, akkor meg fogja teremni azokat a gyümölcsöket, amiket Ő 

akar a te életedben, ami mindig előre visz, felfelé visz, gyarapodásba visz, a sikerre visz, és 

nem pedig a vereségbe, a veszteségbe, a kilátástalanságba és félelembe. Ugyanígy az elméd-

del, a hitetlen gondolatokkal is ugyanezt meg tudod teremni. Úgyhogy te döntöd el, hogy mit 

szeretnél látni vele! Te döntöd el! Ha csak azt látod, amit a fizikai szemeiddel látsz, akkor egy 

nagyon-nagyon alacsony szintű életet fogsz élni. Ha nem vagy hajlandó a kreatív képzelő-

erődet Isten Igéjével használni arra, hogy megteremtsd azt a világot, amit Isten adott neked, 

akkor egy alacsony színvonalon fogod élni szellemileg, fizikailag, lelkileg az életedet. Ha 

újjászülettél, Isten természete benned van, akkor Isten azt akarja, hogy kicseréld a látásodat. 

Kicseréld a gondolkozásmódjaidat! A sablonokat! És reggel úgy kelj fel, amikor nyirkos az 

idő és hideg van, hogy ez egy csodálatos nap, mert a felhők fölött mindig süt a nap! Ha pedig 

engeded az érzelmeidnek, hogy jaj, nincs hozzá kedvem! Gondolod, hogy nekem mindig van 

kedvem munkába menni? Elmondom neked, hogy előfordult nemegyszer velem az életben, 

hogy nem volt kedvem gyülekezetbe menni. Bevallom őszintén. Mégis elmentem, mert ez 

nem kedv kérdése az én számomra, és a családom számára. Nem az alapján hozom meg a 

döntéseimet, hogy mihez van kedvem. A testemet alávetésben tartom és úgy látok, és úgy 

gondolkozom erről a dologról, ahogy Isten gondolkozik. Ő ide hívott el engem és én ott 

akarok lenni, ahova elhívott engem. Legyél te is ilyen! Dicsőség Istennek! Halleluja! 

Tegyünk egy hitmegvallást: Mennyei Atyám, én elhiszem azt, amit Te mondasz rólam az 

Igédben. A Te Igéd igazság az én életemben. Én az vagyok, aminek Te nevezel engem a 

Bibliában. Én az vagyok, aminek leír engem Isten Igéje, a Te beszéded. Való igazság az 

életemben az, ahogy Te gondolkodsz rólam. Én hiszem azt, hogy az életemben uralkodik a Te 

beszéded és hittel megvallom, hogy én a Te gyermeked vagyok, a Te áldott felkented vagyok, 

én a siker embere vagyok! Én a győztes ember vagyok, mert Jézus Krisztusban vagyok. Én 

vagyok a világ világossága és én vagyok a só ennek a földnek. Mert Jézus Krisztusban 

vagyok. Őáltala vagyok áldott, Őáltala vagyok győztes, Őáltala uralkodom az életben. Jézus 
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Krisztus által minden utamban győzelemre jutok. Ez a mentalitásom, ez a gondolkodás-

módom, ez a hozzáállásom. Így gondolkozom magamról, mert Krisztus elméje bennem van, 

és Krisztus elméje uralkodik felettem. Dicsőség Neked ezért! Halleluja! Ámen. Dicsőség 

Istennek!                                   

 
* Az idézett Igék a KSZE revideált Bibliából származnak, amely a King James kiadás számozását követi. 

A függőleges vonallal jelzett részek más fordításból származnak. 


