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Szeretettel köszöntelek benneteket! Köszönöm, hogy itt vagytok, hogy eljöttetek ezekben
a különleges időkben, amelyeket élünk ezekben a napokban. Olyan időket élünk, amikor
nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy milyen módon reagálunk azokra a körülményekre,
azokra a hatásokra, amelyek kívülről érnek bennünket. Minden napra igaz az állítás, hogy
sok-sok támadás éri a gondolkozásmódunkat, a mentalitásunkat, a szívünket. Sok-sok tüzes
nyíl érkezik felénk mindenhonnan. A mai napon úgy állok itt előttetek, hogy látjátok talán
rajtam, hogy nem vagyok elkeseredve. Szeretném, ha vagy rátok is átragadna az a fajta lelkesedés, az a fajta öröm és az a szellemben való közösség, amelyet én megtapasztalok rendszeresen az Úrral akkor is, amikor a körülmények és a nehézségek el próbálnak bennünket
borítani, úgy érezzük néha, hogy a hullámok összecsapnak a fejünk fölött. A világban ma
látod, tapasztalod, érzékeled, hogy különböző visszaesések, megszorítások, félelmek,
gátlások, szégyenek, mindenféle rossz dolgok vannak, de mi az Úrban bízunk, Őbenne van a
reménységünk, Őbenne van a bizodalmunk. Ezért soha, soha nem adjuk fel azt a fajta boldog
jövőképet, amit Isten az Igében kijelentett a mi számunkra! Ámen!
Köszöntelek benneteket, azokat is, akik itt vagytok velünk, és azokat is, akik YouTube-on
élőben néztek bennünket. Jó, hogy itt vagytok, érzékeljük azt, hogy támogattok bennünket,
Isten áldja meg a szíveteket és mindazokét, akik itt most jelen vagytok. Nagy öröm nekem az,
hogy nagyon fegyelmezettek vagytok, mindenkin maszk van, megfelelő távolságban ültök és
betartjátok a rendelkezéseket. Ezek a rendelések egyikünknek sem a szíve csücske, de alá kell
vetnünk magunkat a felsőbb hatalmasságnak, és annak megfelelően gondolkozunk ezzel a
dologgal kapcsolatban, ahogy Isten Igéje tanítja. Azt tanítja elsősorban, hogy engedelmeskednünk kell elsőképpen Őneki. Ez azt jelenti, ahogy meg van írva az apostoli levelekben,
hogy engedelmeskedjetek Istennek, álljatok ellen az ördögnek és az ördög elfut tőletek. Ez az
engedelmesség arról szól, hogy engedelmeskedünk Isten Igéjének. Engedelmeskedünk Isten
beszédének, amit Ő mond nekünk. Az elménket ahhoz igazítjuk, ahhoz szabjuk, amit Ő
nekünk az Igében kijelentett és kijelent.
Az elménk megváltoztatása és a megfelelő gondolkozásmód volt a múlt héten a téma, erről
beszéltem, és ezt szeretném ma folytatni. Szeretném, ha összhangban gondolkoznál Isten
Igéjével, és bizonyos értelemben összhangban gondolkoznál velem is azzal kapcsolatban,
amit mondok. Ha igei, akkor teljesen tedd ezt magadévá és halld meg, amit most mondok
neked. Isten az Ő szeretetéből, az Ő kegyelméből, az Ő jóindulatából, az Ő hozzáállásából, az
Ő feléd való jóvoltából mindig azon dolgozik, hogy téged felemeljen, hogy téged elvigyen a
teljességre. Mindig azon van, ez az Ő hozzáállása, ez az Ő motivációja, ez az Ő hite, hogy
elvigyen arra a helyre, ahol szeretne téged látni. Én úgy hiszem, ha nem is tudod pontosan,
hogy mi ez a hely, de hihetsz abban, hogy amit az Isten neked rendelt, neked szánt, az egy jó
hely. Tudnod kell, hogy ebben a világban van egy ellenséged, ő pedig pont azon dolgozik,
azon munkálkodik, hogy ettől távol tartson, sőt akár tönkre is tegyen.
Az a helyzet, hogy a világ dolgaiban, a világ rendszerének működésében a sátánnak van
egy több ezer éves gyakorlata. Sokkal régebb óta itt van a földön, mint te vagy én. Szerzett
rutint, tapasztalatot, tudja, hogyan kell az embereket kimozdítani a helyükről. Ez a fajta
ördögi bölcsesség, világi bölcsesség, vagy nevezhetjük megtévesztésnek, ezzel ő rendelkezik,
és azon munkálkodik, hogy téged megtévesztésben, és az útról való letérítésben tartson és
tönkre tegyen. Az a helyzet, hogy önmagunkban nincs esélyünk ellene, de – és itt jön a nagy
felkiáltó jel, vagy akár három – amikor újjászülettél és a Szent Szellem betöltött téged, fordult
a kocka! Most már a sátáni bölcsességnél egy sokkal hatalmasabb, sokkal teljesebb, sokkal
erőteljesebb, sokkal bölcsebb szellemi bölcsesség áll rendelkezésedre a szent Szellem által.
Ugye, egyikőtöknek sem kérdés az, hogy Isten okosabb, mint az ördög? A Szent Szellem
1

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

bölcsebb, mint az összes démon együtt. Amíg te önmagadban állsz meg a test szintjén, a saját
magad elméjének szintjén, addig bukásra vagy ítélve. De akkor, amikor újjászületsz, amikor
betölt téged a Szent Szellem és elkezdesz Krisztus értelmével gondolkozni, akkor oly
mértékben fordul meg a kocka a te javadra, oly mértékben billen el a mérleg a te irányodba,
mint amikor a háborúban fakardocskákkal próbálnál hadakozni a tengeren lévő amerikai
haditengerészet anyahajóival. Ugye, nagyon nagy a kontraszt, nagyon nagy a különbség? A
sátán azon munkálkodik, azon dolgozik és túlórázik, hogy elhitesse veled, hogy az ő ereje, az
ő bölcsessége, hatalma sokkal nagyobb annál, mint amilyen valójában. Hogy azt növelje a te
szemedben, növelje a te elmédben és Isten nagyságát pedig csökkentse úgy, hogy te keresztényként azt gondold, azt hidd, hogy valahol egyensúly van a sátán ereje és Isten ereje között,
de nincs egyensúly. A mérleg nagyon nagymértékben Isten javára dőlt már el, és te Krisztusban, Őbenne vagy. Ha pedig ez így van, akkor neked ehhez a gondolkozásmódodat hozzá kell
igazítanod. Hozzá kell igazítanod ahhoz, hogy a sátán legyőzetett, a sátán egy erejétől
megfosztott ellenség, és te Jézus Krisztus győzelmében élhetsz teljes életet. Ez úgy jön el
hozzád, hogy arra koncentrálsz, arra figyelsz, amit Isten mond neked, nem pedig arra, amit az
ördög vagy bármiféle sötét oldalról jövő szellemiség mond neked.
Azért mondom mindezt, mert az elmúlt napokban, hetekben nagyon sok testvérrel
találkoztam, akinél ez a fajta tisztánlátás egyszerűen hiányzik. Oly mértékű tulajdonságokat,
erőt és hatalmat tulajdonítanak az ellenségnek, ami neki nincs meg, és nem igazán látják Jézus
erejét az Ő vérében, és a hatalmat, ami Őbenne van nekünk, és hogy a kettő között micsoda
nagy a különbség. Micsoda hatalmas nagy a különbség! Tényleg mintha egy kis szigetecskén
élő bennszülött törzs kis nyilacskákkal lövöldözne a vadászgépekre. Körülbelül ez az arány
vagy még ennél is túlzóbb Isten javára. Az ördög azon dolgozik, azon munkálkodik, hogy az
elméd, a gondolkozásmódod nehogy ezt megismerje, felfogja, nehogy megtudd azt, hogy neked
milyen hatalmad van Őbenne. Te csak legyél félelemben! Legyél gátlásokban! Te csak érezd
magad szöcskének, egy földi gilisztának! Legyél abban a tudatban, hogy nem lehet tudni, mit
hoz a holnap, nem lehet tudni, hogy Isten meghallgat-e? Vajon Isten megválaszolja-e az imádat? Vajon igaz mindaz, amit a Biblia ír? Mert olyan sok minden van a látható körülményben,
ami az ellenkezőjét mondja annak, hogy Isten ereje micsoda csodálatos és hatalmas.
De ugye, mi hitben járunk és nem látásban? Sok évvel ezelőtt, amikor a szekszárdi gyülekezet pásztora lettem – talán már a feleségem ott volt közöttünk, nem is tudom –, jött a
közösségbe egy nyugdíjas református lelkész bácsi a feleségével együtt. Munkakapcsolatból
indult a mi ismeretségünk, aztán meglátogatott többször is a helyi gyülekezetben, nagyon
megszerettük egymást. Nagyon nyitott szívű, nagyon kedves ember volt a feleségével együtt.
Talán egy-két hónapot jártak, aztán elköltöztek, a kapcsolatunk megszakadt, de sokat
összejártunk beszélgetni, voltam náluk többször. Nyilvánvaló az, hogy mi egy karizmatikus
gyülekezet vagyunk, és karizmatikus közösségként a hitéletünkben több minden más dolog is
benne van, mint általában egy vallásos közösségben. Hiszünk a gyógyulásban, nyelveken
szólásban, a teljes Evangéliumban, és emiatt volt egy-két dolog, ami följött közöttünk, amiről
nyíltan, őszintén beszélgettünk teljesen baráti, testvéri szeretettel. Amikor a kedves felesége
pár mondatban elmondta, hogy neki milyen problémái, betegségei vannak, akkor én a
hitemből, a szeretetemből – a közös nevező a Biblia a mi számunkra és az Evangélium –
elmondtam, hogy Isten Igéjében, Jézus Krisztusban lehetősség van a gyógyulásra. Mondták
ők is, hogy hát igen, ők is tapasztaltak már gyógyulásokat, és akkor tett az asszony valamiféle
megjegyzést, ami azóta is visszacseng a fülembe, amit azóta sem akarok elfogadni és nem is
fogok sohasem annak ellenére, hogy nagyon szerettem és a mai napig szeretem őket. Azt
mondta, hogy jó, jó, Isten Igéje, az igaz, úgy van és rendben van, de azért a világban lévő
dolgok időnként azt felülírják. Emlékszem nagyon jól, hogy mi volt a válaszom – semmi.
Nem reagáltam semmit, mert nem akartam összetűzést és nem akartam megbontani azt a
szeretetegységet, amiben voltunk egymással. Utána is nagyon jókat beszélgettünk, de ezt a
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témát nem nagyon feszegettük annak ellenére, hogy ezzel én maximálisan nem értek egyet.
Nincs olyan, hogy bármi is hatalmasabb, erőteljesebb, kiválóbb, világosabb lenne, mint Isten
beszéde. Az Ő Igéje mindenek felett álló. Az Ő Igéje, az Ő beszéde örök érvényű igazság
mindenkor. Mindegy, hogy mit mondanak a körülmények. Mindegy, hogy mit mondanak a
látható dolgok. Mindegy, hogy mit mondanak az érzések és az érzelmek. Nekünk meg kell
tanulni hitben járni. De ahhoz, hogy hitben tudjunk járni, az elménket, a gondolkozásmódunkat összhangba kell hoznunk azzal, amit Ő mond mindig és mindenkor. Ez így kell,
hogy legyen! Ámen!
Kimeríthetetlen erőforrásaink vannak, ez az igazság. Az is igazság, hogy nem mindent
ismerünk és tudunk az Igéből úgy, ahogy tudhatnánk, vagy majd tudni fogunk holnap vagy
egy év múlva. Olyan kimeríthetetlen erőforrások vannak a Szellemben, amit részben egy
kicsit már megtapasztaltunk, de Ő sokkal mélyebb, sokkal teljesebb, sokkal több. Ma az egyik
fő mondanivalóm az, hogy ne engedd meg bárminek, bármilyen körülménynek, bármilyen
nehézségnek, hogy Isten Igéje fölé helyezze magát az életedben. Bármit mond a szomszéd,
bármit mond anyu, bármit mond bármelyik prédikátor vagy pásztor, Isten Igéje örök érvényű
igazság. Nem múlik el, nincs benne változás vagy változásnak árnyéka. Ha az Ige azt mondja,
hogy te áldott vagy Jézus Krisztusban, akkor te áldott vagy Jézus Krisztusban, mindegy, hogy
érzed magad. Ha Isten Igéje azt mondja, hogy a Jézus sebeivel te meggyógyultál, akkor te
Jézus sebeivel meggyógyultál. Lehet, hogy vannak a fizikai bizonyítékok alapján, a
természetes szinten tények, amelyek azt igazolják, hogy itt fáj, ott fáj, itt van csomó, ott van
fájdalom, itt van vágás, ott van sérülés, és ez a fizikai látható természetes világban egy tény.
De az igazság a tények fölött áll. Gondolkodj el egy picit azon, hogy az ókorban például a
lepra gyógyíthatatlan betegség volt. Így van? Az akkori orvostudomány szerint gyógyíthatatlan betegség volt. Aztán jött az Igazság. Az Igazság rátette a kezét a leprásra, s a leprás
meggyógyult. Érted a különbséget? Az igazság, amit Isten Igéje mond, felette áll ennek a
természetes világnak és ezt látnod kell, tudnod kell, ezzel összhangban kell gondolkoznod
ahhoz, hogy helyes hited legyen. Ahhoz, hogy helyes legyen az, amit megélsz az életedben. A
mi elménkben helyes képnek kell élnie arról, hogy mi olyan közösség, olyan gyülekezet és
olyan személyek vagyunk, akikben megvan a lehetőség arra, hogy igazán kiválóak és erősek
legyenek. Lásd magad ilyennek! Lásd magad erőteljesnek, mert Isten Igéje azt mondja rólad!
István mondta az előbb az Igét, hogy akik az Úrra várnak, erejük megújul, szárnyra kelnek,
mint a saskeselyűk. Szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk! Megújulnak! Ez vagyok én, mondd:
Az én erőm megújul! Ifjúságom megújul! Erőteljesnek nevezem magam! Elutasítom a
félelmet! Elutasítom a nehézségeket! Ellenállok nekik, szembefordulok velük és legyőzöm
őket a hitem által Jézus nevében!
Amikor így gondolkozol, ezzel összhangban gondolkozol, akkor alapigazsággá válik mindaz, amit beszélsz ezzel kapcsolatban. Akkor a megvallásod szavai elkezdik megteremni
mindazt, amit mondasz. Ahogy gondolkozol, az elmédben lévő képek vagy építő jellegűek
magaddal kapcsolatban, vagy romboló jellegűek. Képekben gondolkozunk, nem szavakban,
nem mondatokban, hanem képekben vagy képfolyamokban, mint kis videó részletekben
gondolkozunk. Ha rágondolsz valakire, akkor egy képet látsz magad előtt. Ha becsukod a
szemed és elképzelsz egy hófödte hegycsúcsot, akkor egy kép jelenik meg előtted. Ha
elképzelsz egy hullámzó tengert vagy egy csónakot a tengeren, akkor ez a kép jelenik meg az
elmédben. Ami miatt kialakulnak képek az elmédben, azok mindig azok az információk,
amiket befogadtál magadba. Tehát az a kép, ami benned kialakul a jelenlegi járványhelyzetről, a saját életedről, az anyagi vagy a gyógyulással kapcsolatos saját magaddal kapcsolatban, az annak az eredménye, hogy mit kezdtél azzal az információval, ami jött hozzád.
Mit kezdtél azzal az információval, amit hallottál a tévéből, mit hallottál a szomszédtól, vagy
hallottál a tanításból, vagy akár a személyes bibliatanulmányozásból? Azok a képek, amelyekben gondolkodsz, azok képesek téged erőteljesé tenni vagy képesek téged tönkre tenni.
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Azok a képek, azok a gondolkozásminták és gondolatfolyamok, amikben éled a hétköznapjaidat, ezek vagy sikeressé tesznek téged, vagy pedig kudarcra és bukásra ítélnek téged. Azok
a képek, amelyekben gondolkodsz saját magadról, vagy a házasságodról, a gyermeknevelésedről, a szolgálatodról, az elhívásodról, az iskolai tanulmányaidról, a párválasztásodról, azok
hatást gyakorolnak rád. Mert a képek gondolatok formájában hatást gyakorolnak az érzelmeidre, az akaratodra és nagyon nagymértékben befolyásolják a hitedet. Van egy alapszabály
– a hited abból épül ki, amit hallasz. A hited az alapján lesz szilárd vagy gyenge, amit
befogadsz az elmédbe, mert a szellemednek az ajtaja, a kapuja az elméd. Ezért mondja nagyon határozottan, nagyon szigorúan a Példabeszédek Igéje, hogy minden féltett dolognál
jobban őrizd meg a szívedet, mert abból indul ki minden élet. Hogyan tudod a szívedet
megőrizni? A nyakadtól lefelé körbeveszed magadat egy fémpáncéllal? Az elméd ajtaját kell
megfelelő módon nyitnod és csuknod, és csak azokat a dolgokat beengedni, amik összhangban vannak Isten beszédével, ami nincs összhangban Isten Igéjével, azt pedig kívül kell
zárni. Amikor megengeded a félelemnek, a depressziónak, a neheztelésnek, a gyűlöletnek, a
keserűségnek a gondolatait, ezek hatást gyakorolnak a szívedre, hatást gyakorolnak a
bensődre. Ezt tanítja az Ige. Ezért nagyon fontos, hogy odafigyeljünk arra, hogy milyen
reakciót vált ki belőlünk az, amit hallunk. Ha valami nem építi a hitedet, ha valami nem építi
a békességedet, ha valami nem előrefelé visz az Igével összhangban, akkor annak neked ellen
kell állnod és azt kell mondanod, hogy nem! Az az igazság ezzel kapcsolatban, hogy ez a te
felelősséged. Senki nem teszi ezt meg helyetted. Úgy is mondhatnám, hogy Isten téged ezzel
kapcsolatban felelősségre von, hogy mit engedsz meg magadnak, mit engedsz be a szellemedbe. Ezek a képek, ezek a gondolatok olyanok, mint egy folyam – néha olyanok a gondolataink, mint amikor a géppuskagolyók röpködnek a géppuskából, olyan gyorsan váltakoznak, és
olyan gyorsan jönnek. Ezek a gondolatfolyamok jelentést hordoznak. A gondolataid igaz vagy
hamis információra alapulnak. Nem tudod megakadályozni azt, hogy ne érkezzenek hozzád
hamis, igaztalan információk, de hogy mit fogadsz be magadba, hogy mit teszel magadévá,
hogy mit kezdesz el forgatni magadban, hogy mit teszel a mindennapi életednek a részévé, azt
megtudod tenni, azt megtudod szűrni, különbséget tudsz tenni. Vannak külső, kívülről jövő
gondolatok és vannak belülről jövő gondolatok, belső ingereken alapulnak ezek sokszor. Ha
az Igével összhangban gondolkozol, akkor tudd meg, hogy az egy végtelen szabadságot és
egy nagy békességet fog eredményezni a te bensődben. A bensődben! Azt hiszem, hogy
szükségetek van erre! Nekem is szükségem van arra, hogy az a békesség, amely minden
értelmet felülhalad, megőrizze a szívemet és a gondolataimat a Jézus Krisztusban! Így van? A
Biblia felszólít arra, hogy ne aggodalmaskodjatok! Ez leggyakrabban előforduló utasítás
Istentől ember felé ez. Ha nincsenek összhangban a gondolataid Isten Igéjével, az egy kötelékben tart téged. Megkötöz téged. Sok ember van keresztény körökben, akik kötöttségekben
élnek, mintha meg lenne kötözve kezük, lábuk, a szájuk és az elméjük, mert a gondolkozásmódjuk, ahogy gondolkoznak, az Igétől elragaszkodott vagy az egyik irányba, vagy a másik
irányba. A múlt héten beszéltünk pár mondatban arról, hogy amikor a zsidók a pusztába
vándoroltak és Mózes kiküldte a kémeket. Amikor a Kánaán határára értek, a tizenkettőből tíz
azzal a jelentéssel jött vissza, hogy bizony úgy van, ahogy Isten megmondta nekünk. Valóban
tejjel-mézzel folyó ország az, és igazán kiváló lehetőségek vannak, de óriások laknak ott, és
olyanok vagyunk a magunk szemében és az ők szemükben is, mint a sáskák. Ezt olvastuk a
múlt héten. Ez egy berögzült gondolkozásmód, ami alákalibrál téged a hely alá, ahol neked
állnod kell Krisztusban.
A másik elrugaszkodott, szélsőséges gondolkozásmód, amikor azt gondolja valaki, hogy ő
már annyi mindent tud, olyan okos, olyan bölcs és olyan nagy tapasztalata van, hogy
gyakorlatilag taníthatatlan módon csak a saját feje után megy. Meg van győződve arról, hogy
az úgy jó, és ő már mindent nagyon kiválóan ért és lát és tud. Az egyik a negatív irányba, a
másik egy pozitív irányba halad, de mindkettő szélsőséges irányú. Amikor az ember a gondol-
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kozásmódjában nem alázatos, hanem alázatoskodó. Amikor fölvesszük a mézesmázos álarcot,
amire rá van írva az, hogy alázatosak vagyunk, közben pedig megyünk a saját fejünk után.
Megtanultuk nagyjából, hogyan kell a hit szavát szólni, de igazából egy szellemi ember
számára nyilvánvaló az, ha valaki hitben van. Legalábbis könnyen felismerhető, mint ahogy
az is, amikor csak valaki csak megjátssza a hitet. A Biblia tanít a hamis hitről. Pál apostol
Timótheusnak írja azt, hogy Timótheus, te abban az igaz hitben vagy, amiben volt a te anyád,
a nagyanyád, és te is ebben vagy. Nem egy megjátszott hit, nem egy képmutató hit, nem egy
„többet gondolok, és többet mutatok magamból, mint ami vagyok valójában” hit. Mindez
honnan fakad? Abból, hogyan gondolkozunk. Min múlik a dolgokhoz való hozzáállásod? Min
múlik ehhez a világjárványhoz való hozzáállásod? Min múlik a szolgálathoz való hozzáállásod? Min múlik a keresztény testvéredhez való hozzáállásod? Azon, hogyan gondolkozol. Itt
tudod elrontani, vagy itt tudod saját magadat a helyes úton tartani Isten kegyelméből.
Rendkívül fontos dolog az, hogy az elménk folyamatosan újuljon, és hogy abban a
világosságban járjunk, ami van nekünk. Ne becsüld le a gondolataid erejét! Amíg nem változik meg valakinek a gondolkozásmódja, addig nem fog megváltozni az élete sem. Hadd
tegyem ezt személyessé neked: amíg nem változik meg a gondolkozásmódod, addig nem
változik meg az életed. Ha szeretnél változást az életedben, ha szeretnél változást a körülményeidben, az életmódodban, az élet minőségedben, akkor első körben és első helyen a gondolkozásmódodat kell összhangba hoznod Isten Igéjével, az Ő beszédével. Az életed sohasem
fog különbözni a gondolataid jellegétől. A gondolataid jellegének, minőségének, a képzeletvilágodban élő képeknek az eredménye az, ami ma vagy. Mert ahogy gondolkozol, az alapján
beszélsz és a beszédek megtermik mindazt, amit szólsz, amit mondasz. Mert amikor beszélsz,
kijelentésből beszélsz, azzal a hitedet működteted, a hitedet szólítod elő valóságba. Ha ez a hit
egy negatív előjelű dolog, ha félelemmel, keserűséggel, panaszkodással, önsajnálattal teljes,
akkor ezt erősíted a saját életedben. Ez lesz egyre inkább bővölködő az életedben.
Ha összhangba hozod magad azzal, amit Ő mond az Igében, és megtanulod a hit gondolatait gondolni, a hit beszédét szólni és azt, hogy a szavaid életet vagy halált tudnak megteremni
a számodra, akkor megláthatod azt, hogy ez a szellemi törvény működik a te számodra, és
gyümölcsöző, sikeres, áttörésekkel teljes, gyarapodó életet élhetsz. Ami miatt nagyon sok
keresztény nem éli ezt az életet, amit élhetne, az azért van, mert nem gondolkoznak összhangban az Igével, nem újították meg az elméjüket az Ige alapján. Egyszerűen nem hajlandóak arra, hogy időt töltsenek azzal, hogy tudatosan nekifeszüljenek, hogy az elméjüket
összhangba hozzák azzal, amit Ő mond. Persze mondják, hogy én úgy gondolkozom! Én már
hány éve idejárok, már szolgálom is az Urat évek óta, évtizedek óta! Az eredmények
megmutatják, a hétköznapi cselekedeteid megmutatják azt, hogy milyen mértékben van
megújulva a gondolkozásmódod. Csak olyan mértékben van megújulva a gondolkozásmódod,
amilyen mértékben uralkodik Isten Igéje az életedben, a hétköznapjaidban. Amilyen mértékben megcselekszed az Igét a hétköznapokban, a félelemmel teljes, a keserűséggel teljes, a
járványügyi helyzettel teljes világban, vagy a dicséretekkel, az elismerésekkel, a felemeléssel,
az áttöréssel teljes világban. Amilyen mértékben megcselekszed Isten Igéjét, olyan mértékben
van megújítva a gondolkozásmódod. Úgyhogy erre mondtam a múlt héten, hogy van még mit
változnunk, van még mit fejlődnünk. A gondolataid visszatükröződése vagy, és ahogy az Atya
Isten visszatükröződése volt Jézus. Ezt írja a Zsidókhoz írt levél első fejezet, hogy az Atyának
a visszatükröződése Jézus. Ugyanúgy a te életed visszatükrözi azt, amin gondolkodsz, ahogy
gondolkozol. Meg lehet mondani sok emberről pár mondat beszélgetés után, hogy saját
magával hogyan áll igazából. Van-e saját magával szemben egy identitásválsága, egy bizonytalansága, vagy elbizakodott, vagy pedig valóban alázatos, mert a gondolkozásmódjából
fakadó szavak ezt elárulják. Ezt nem én találtam ki, Pétert is elárulták a saját szavai. Jézus
mondta ezt neki személyen. Péter a te beszéded elárul téged! A beszédünk árulkodik, úgyhogy
néha sokkal bölcsebb az, ha keveset beszélünk. Még a bolond ember is bölcsnek ítéltetik, ha
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befogja a száját. Ez is benn van az Igében. Szokták mondani a férfiak, hogy az a lány megszólalásig szép. Addig, amíg meg nem szólal, addig szép. Ha megszólal, akkor már nem olyan
csinos, mert a szavaival elárulja, hogy igazán mi van benne. Fordított esetben ugyanígy.
Tehát, aki most vagy, az az elméd működésének az eredménye. Az aggodalmaskodás és
félelem megnyilvánulások, ha elhagyják a szádat, akkor ez azt is jelenti, hogy azzal kapcsolatban te a félelem gondolatait gondolod. Meg lehet térni egyik pillanatról a másikra, meg
lehet változtatni a szavainkat és a gondolkozásmódunkat egyik pillanatról a másikra – egy
döntés kérdése ez. Egyikünk sem mondhatja azt, hogy ó, hát én mindig csillagos ötös módon
gondolkoztam, mindig így beszéltem, hisz mindannyian eltévesztettük. Nem tudom azt
mondani, hogy ha esetleg majd holnap nem téveszted el, mert ez a „ha” kötőszó az elején ez
már megbukott. Érted, mit akarok mondani? Nincs olyan, hogy ha esetleg eltéveszted holnap,
mert eltéveszted! Istennek a nagy kegyelme van felettünk, de a világosságnak, amiben járunk,
uralnia kell az életünket, és nekünk folyamatosan törekedni kell arra, hogy amit tudunk, azt
kijavítsunk magunkban. Nagy segítségünkre van ebben az írott Ige és a Szellemmel való
közösség. Bizony bármennyire is furcsa, bármennyire is félelmetes, de a rendkívül jó hírek
közepette is, amikor minden körülmény jó és rendben van, amikor igazi örömhírek jönnek
felénk, akkor is meg tudunk ijedni és akkor is tudunk félelemben lenni.
Van erre egy példa a Lukács evangélium 24. fejezetében. A történet többek között arról
szól, hogy Jézus feltámadt a halálból. Halleluja! Az emmauszi úton a tanítványok találkoztak
vele, de a szemük és az értelmük elől el volt rejtve, hogy ki is az az ember, akivel találkoztak,
de egy idő után Jézus felfedte magát előttük. Felismerték, hogy Ő az Úr Jézus. Amikor a történetben a 36. vershez érünk, azt látjuk, hogy a tanítványok összegyülekeztek egy kis csoportban, és tanakodnak és beszélgetnek egymás között.
Lukács 24,36–43.
36. És mikor ezeket beszélték, megállt maga Jézus közöttük, és mondta nékik:
Békesség néktek!
Ez egy jó hír, hogy Jézus megáll előttünk, s azt mondja, hogy békesség nektek? Halleluja!
Na de mi a reakció? Figyelj!
37. Megrémülvén pedig és félvén, azt hitték, hogy valami szellemet látnak.
38. És monda nékik: Miért háborodtatok meg, és miért támadnak szívetekben
okoskodások?
Látod-e, hogy itt igazából egy csodálatos, örömteljes dolog történik? Jézus megjelenik,
nemcsak hallanak arról, hogy feltámadt, hanem fizikai valójában is megjelenik közöttük.
Ahelyett, hogy örömujjongásban törnének ki, vagy táncra perdülnének, hallelujákat kiáltoznának Jézus szavára, hogy békesség néktek, elkezdenek félni és remegni. Miért? Miért? Az
Ige elmondja, olvasom még egyszer: féltek, mert azt hitték, hogy valami szellemet látnak.
Volt az elméjükben valami, egy bizonyos fajta gondolkozásmód, egy bizonyos fajta kép a
szellemekkel kapcsolatban. Bizonyára hallottak történeteket innen, hallottak történeteket
onnan, igazából soha nem látták, hogy valakit megtámadott vagy megölt volna egy szellem is,
de hallottak rémtörténeteket és elkezdtek félni. Döbbenet, nem? Pedig Jézus maga
személyesen jelent meg nekik, és nem lehet azt mondani, hogy el lett volna torzulva az arca,
vagy valami homályos kis ködfoltot láttak volna. Hisz Jézus utána mondja, föl is olvasom:
39. Lássátok meg az én kezeimet és lábaimat, hogy én magam vagyok: tapogassatok
meg engem, és lássatok; mert a szellemnek nincs húsa és csontja, amint látjátok, hogy
nekem van!
40. És ezeket mondván, megmutatta nékik kezeit és lábait.
41. Mikor pedig még nem hittek az öröm miatt, és csodálkoztak, monda nékik: Van-é
itt valami ennivalótok?
42. Ők pedig adtak néki egy darab sült halat, és valami lépesmézet,
43. Melyeket elvett, és előttük evett.
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A szellemek nem esznek lépesmézet, sem kenyeret, sem sült halat, sem nyerset. Elmondom
neked, a szellemek nem tudnak neked ártani. Elmondom neked, a démonok nem tudnak neked
ártani. Egy módon tudnak negatív hatást gyakorolni rád, ha te az elmédben rosszul
gondolkozol róluk. Ha azt gondolod, hogy nekik bármiféle hatalmuk van arra, hogy benned
kárt tegyenek. Miért van az, hogy amikor kinyitod otthon a kinti spájznak az ajtaját, és egy
egér elszalad előtted, olyan félelem lesz úrrá rajtad, hogy elsápadsz, a lábaid elkezdenek
remegni, és sikoltozva futsz ki a kamrából? Miért? Mert az a pici kis szőrös rágcsáló
nekiugrik a torkodnak és véredet szívja? Nem, azért mert van benned egy előítélet, egy undor.
Persze nem mindenki szereti simogatni őket, én sem az a fajta vagyok, de nem tud neked
ártani, ha csak nem azzal, hogy megrágja a szalámit meg a kolbászt. De mégis van benned
egy félelem a kis rágcsálóval kapcsolatban. Mert kialakult egy gondolkodásmód, egy
információ. Sokszor a piciny gyermekek olyan őszinték, olyan tiszták, mennek oda hozzá és
megfogják. Mikor Hanna lányunk kicsi volt, az utcán egyik tavasszal nagyon sok pici béka
volt, ő kicsi zacskóba szedte a békákat. Pár évvel később már nem tette ezt, fúj – ez volt a
reakció. Miért? Én sem szerettem a békákat fogdosni, nem is fogdosom őket. Amikor kialakul
valamivel kapcsolatban egy másfajta tudat, egy negatív tudat, egy negatív gondolkozásmód,
akkor ki tud alakulni benned ezzel kapcsolatban a félelem.
A tanítványokban volt a szellemekkel kapcsolatban valamiféle negatív hírből, információból fakadó dolog, ami jelen volt bennük, de nem aktivizálódott mindaddig, amíg nem adódott
rá valamiféle lehetőség. Ha az égvilágon semmit nem hallottak volna a szellemekről előtte,
akkor ez a megnyilvánulás nem jött volna valóságba az életükben, hogy elkezdenek félni és
remegni. Ugyanez történt akkor, amikor Jézus a viharos tengeren járt a vízen. Akkor is azt
hitték, hogy valami kísértetet látnak és féltek. Miért nem azt kiabálták, hogy itt vagyunk,
Jézus, gyere hozzánk, itt vagyunk? Gyere, gyere, gyere gyorsan, csinálunk neked helyet!
Fáradj ide közénk, foglalj helyet! Nem így reagáltak, hanem valamiféle gondolkozásmód következményeként elkezdtek félni.
Amikor Isten Igéjét hallgatod, amikor Isten beszédét hallgatod, az információ elraktározódik a szívedben, az elmédben, és ha valóban telve vagy Isten Szellemével, és a hit magja ott
van benned, amikor érkezik hozzád a negatív körülmény, arra lehet válasz a hit. Egyszerű
példát hadd hozzak. Reggel úgy ébredsz fel, hogy kapar a torkod, vagy napközben elkezded
azt érezni, hogy fájnak a végtagjaid, kicsit szédülsz és tüneteket érzel, olyanokat, amiket már
éreztél sokszor, amikor például megfáztál. Mi a reakciód erre? Mert ez egy információ
hozzád. De lehetne itt súlyosabb dolgokat is mondani, kitapintasz magadban valamit, aminek
nem lenne ott a helye, meglátsz, megérzel a tested működésében valamit, amit igazából nem
szeretnél látni. Mi a reakciód rá? Reagálhatsz a negatív, félelemmel teljes módon is, hogy jaj,
már megint megfáztam, és már látod magad előtt, hogy megint három napig ágyban fekszel,
meleg teát szürcsölgetve, lázmérővel a szádban. Mert mindig ez szokott történni, és ezt még
ki is mondod. Ha ezt így teszed, akkor azt mondom, hogy neked nagy hited van abban, hogy
ha jön valami pici tünet, akkor te ágynak fogsz dőlni. Miért nem azt mondod, hogy ellenállok
ennek a Jézus nevében, elutasítom, hogy beteg legyek? Elutasítom a hazug tüneteket, Jézus
nevében! Megtiltom, hogy ezek eluralkodjanak a testemen, mert Jézus sebeiben meggyógyultam! Hittel nekimegyek ezeknek a tüneteknek, megtiltom a működésüket az életemben!
Ezt is mondhatnád? Ezt is mondhatnád! Amikor látsz valakin valamiféle rossz dolgot, vagy
esetleg azt látod, hogy el van kedvetlenedve, sápadt, nem néz ki valami jól, akkor nem az a
legjobb megoldás, hogy odamész hozzá és azt mondod, hogy jaj, mi a baj, mi történt? Ezzel
az ő hitét nem emeled fel, nem viszed előrébb. Meg kell tanulnunk egymást úgy megszólítani,
hogy a másikat az felépítse, felemelje. Odamehetsz hozzá, mondhatod neki azt, hogy
bármiben vagy, testvérem, számíthatsz rám, segítek, amiben tudok, hogyan imádkozzam
érted, mire van szükséged? Azokra a levelekre, amik jönnek hozzám és elpanaszkodják, hogy
én fogytam pár kilót, milyen sápadt vagyok, hogy nézek ki, nem is válaszolok. Énfelettem ne
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panaszkodjon senki sem, elutasítom ezeket! Bármilyen jó szándékkal jön hozzám valaki
sajnálkozni felettem, elutasítom a Jézus nevében. Különben is csak három kilót fogytam az
elmúlt egy év alatt összesen, úgyhogy senki ebből ne csináljon teológiát, jó? Sokan szeretnétek ennyit fogyni legalább.
Az emberek sokszor félnek attól, amit nem ismernek. Félnek attól, amit nem tudnak
irányítani. Lehet, hogy így vagy ezzel te is. Félsz az ismeretlentől. Félsz attól, hogy ez valami
olyan különleges járvány a világban, ami meghaladja a mai orvostudomány lehetőségeit,
kapacitását, a gyógyszerezettségét. Most erre mit mondjak neked? Építselek a hitben, vagy
még nyomjalak jobban bele a hitetlenségbe? Mondjam azt a tényt, azt a fizikai tényt, hogy
ennél sokkal súlyosabb, sokkal nagyobb mértékű betegségek is jelen vannak a világban? Vagy
mondjam azt, hogy Jézus sebeivel neked gyógyulásod van, és nem kell félned a
betegségektől? Józan kell, hogy legyél, nem kell kísértened az Urat, és nem kell felelőtlen
módon élned az életedet. Nem kell vizes fejjel, egy szál trikóban kimenned a mínusz öt fokba
az utcára, merthogy te hitember vagy. Nem erről beszélünk, hanem arról beszélünk, hogy a
gondolkodásmódunk józan legyen. Ezek a tanítványok, akikről olvastunk itt a Lukács
evangéliumban, csak annyit tudtak a szellemekről, amiket hallottak róluk, és az negatív,
helytelen információ volt, és ezért kezdtek el félni, amikor meglátták Jézust. Értsd meg, amit
hallasz, ami információ az elmédbe jön, az vagy hitet épít ki benned, vagy pedig félelmeket!
Ezért nagyon fontos, hogy a hozzád érkező információkat megszűrd. Nagyon fontos, hogy a
hozzád érkező információkból pozitív előjelű hit keletkezzen. Nagyon fontos az, hogy a
hozzád érkező tudósítások, híradások, prédikációk elérjék azt a célt, ami Isten célja benned.
Mégpedig az, hogy te Krisztus elméjével gondolkozva meg tudd különböztetni, hogy mi az,
ami nem isteni gondolkodásmódból fakad, tehát ördögi, és mi az, ami Istentől jön.
Hogyan tudsz különbséget tenni? Úgy, hogy van egy mérce, és ez pedig Isten Igéje. Tehát
annyira ismerned kell az Igét, hogy tudd azt, hogy a hozzád érkező információról el tudd
dönteni, hogy most ezzel foglalkozol, vagy egyszerűen ellenállsz neki, elutasítod, és kizárod
az életedből. A félelem mindig bizonyos fajta információk befogadásának a következménye.
Ami a gyönyörűséges és jó dolog, hogy a hit ugyanígy van! A hit bizonyos információk
befogadásának a következménye. Meg van írva, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Isten
Igéje által. Hallottad már ezt? Amikor hallasz valamit, akkor nem információt hallasz?
Dehogynem! Az Ige építi ki a hitet benned. Semmi sem juthat be a szellemedbe, amit először
ne engedtél volna be az elmédbe. Semmi nem tud eluralkodni az életed felett, csak akkor, ha
azt az elmédben forgatod, foglalkozol vele, időt szánsz rá és magadévá teszed. Csak akkor tud
ez az életednek a részévé válni! Úgy pozitív irányba, mint negatív irányba.
Példabeszédek 4,23–24. Moffat fordítás
23. Mindenek fölött őrizd a belső énedet, hogy élhess és bővölködhess.
24. Zárj ki minden gonosz gondolatot és lázadó szót.
Ez Isten utasítása ma hozzád! Ami nincs összhangban Isten Igéjével, azt ne fogadd el!
Mindegy, hogy ki mondja, mindegy, milyen megnyilvánulások támasztják alá, mindegy, hogy
mik a látható körülmények. Beszéltem az előbb arról, hogy a tények és az igazság két
különböző dolog. Lehet, hogy tény az, hogy a testedben van valamiféle betegségtünet most,
de az igazság az, hogy meggyógyulhatsz a testedben. Lehet, hogy tény az, hogy nincs
elegendő pénzed és egyik hónapról a másikra élsz, de az igazság az, hogy ebből van kiút és
egy gazdag életet élhetsz. Lehet, hogy tény az, hogy rosszul gondolkozol most, nem helyesen,
de tudsz helyesen is gondolkozni, ez az igazság. Ez az igazság! Hogyan gondolkozol erről a
dologról? Az elméd szegénnyé vagy gazdaggá tehet. Az elméd boldoggá vagy boldogtalanná
tud téged tenni. Az elméd vagy naggyá tesz téged, vagy akár meg is tud szégyeníteni. A
helytelen gondolkodásmódból fakadó kijelentések, szavak nagyon sok embert tönkretettek
már. Összpontosíts az elmédre! Úgy is mondhatnám, hogy összpontosítsd az elmédet.
Ésaiás 26,3. King James
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3. Kinek elméje reád támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mivel tebenned bízik.
Mije támaszkodik rá? A keze? A lába? Az ujjai? A szeme? Az elméje! Az elméről szól, a
gondolkodásmódról! Teljes elméd Őreá támaszkodik! Mondom, hangsúlyozom, hogy ami
munkát végez benned és körülményeidben, azok a hittel teljes szavaid. De a hittel teljes
szavak egyszerűen nem fognak működni számodra, ha nem gondolkozol azzal összhangban.
2Timótheus 1,7.
7. Mert nem a félelem szellemét adta nékünk az Isten, hanem erőnek és szeretetnek és
józanságnak szellemét.
Na, most gondolkodjunk el ezen egy picit! Ha Isten Szelleme bennünk van és nem csak
bennünk van, hanem felettünk is, akkor kijelenthetjük-e magunkról, hogy én józan elméjű
vagyok, hogy én éles elméjű vagyok, hogy én kiváló elméjű vagyok? Igen! Ez nem a büszkeség megnyilvánulása, hanem ez a hit szava a te szádból akkor, ha tudod, hogy a Szent
Szellem által van ez benned. Akkor, amikor ez az igevers valóigazság az életedben, tehát
hogy ez a három tulajdonság: az erő, a szeretet és a józanság egymással találkozik, akkor az
egy kiválóságot eredményez benned. A Szent Szellem a kiválóság szelleme. Az erőnek, a
józanságnak, a szeretetnek a szelleme benned van! Ő ebbe az irányba vezet téged ezek
alapján, ezzel összhangban. Gondolod, hogy a Szent Szellem erejénél bármilyen sötét erő
nagyobb? Vagy képes a Szent Szellemet megingatni? Az erő, a józanság, a szeretet szelleme
benned van. Ő ebbe az irányba vezet téged ezek alapján, ezzel összhangban. Egy dolgot kell
csupán tenned, hogy ne téveszd el, hogy ne nyiss ajtót az ellenségnek, járj Isten Igéjének a
világosságában. Ha Isten Igéjének a világosságában jársz, nem kell félned semmitől és
senkitől. Nem kell félned attól, hogy jaj, beengedek ezt vagy beengedek azt! Mert ha az Isten
Igéjének világosságában jársz, akkor csukva van az ajtód az ellenség előtt.
Ennyit kell tenned! Nem is olyan nehéz. Az ördög el akarja veled hitetni, hogy hát ez
nehéz, hogy olyan fajta összpontosítást igényel ez tőled, ami lehetetlen. Valóban, egyetértek
azzal, hogy összpontosítanod kell, és nem kell elbagatellizálnod azt, hogy a sátán, mint ordító
oroszlán szertejár, keresve azt, hogy ki az, akit elnyelhet. Tudod, hogy a természetes világban
a ragadozók a nyájból kiket ragadnak el? A gyengéket! A sérülteket! A kicsinyeket! A
sántákat! Azokat, akik meg vannak sebesítve. A gyülekezetből is azokat tudja kiragadni a
sátán, akik az elméjükben, a szívükben megkeseredtek, megbotránkoztak, duzzognak, önsajnálatban vannak, kétségbe vannak esve, félelemmel teljesek, mert az ilyen emberek gyengék.
A ragadozó állat a szavannán, a gepárd vagy az oroszlán nem a kifejlett bika ellen megy, aki
egy rúgással leteríti még őt is, hanem azt támadja leginkább, aki sérült. Ezért te ne legyél
sérült! Te legyél ép és legyél az, aki tudja, hogy egy olyan közösséget szeretnénk, ahol
egymásra vigyázunk, és segítjük egymást, és ha látjuk, hogy valakinek valamiféle sérelme,
bánata, problémája van, akkor segítjük őt, hogy felépüljön, hogy ne tudja elragadni őt az
ellenség. Ez mindannyiunknak a felelőssége! Mindannyiunk felelőssége, hogy a nyájban,
akinek itt kell lennie, azok itt legyenek. Ha nem törődsz a gondolataid forrásával, akkor nagyon könnyen félrevezethető leszel. Könnyen félrevezethetnek! A neheztelés, a megtévesztés,
a lázadás, az ellenszegülés Isten ellen, gondolatok, ezek mind-mind ördögi gondolatok.
2Korinthus 4,4.
4. Akikben e világ Istene megvakította a hitetlenek elméjét, hogy ne lássák a Krisztus
dicsőséges Evangéliumának világosságát, aki az Isten képe.
A sátán megvakította a hitetlenek elméjét, hogy ne lássák Krisztus dicsőséges Evangéliumát. Ha a világ látná azt, hogy Krisztusban micsoda teljesség v, békesség van, gyógyulás van,
gyarapodás van, teljes élet van, akkor rohannának Jézushoz. De nagy hibát követett el a vallás
azzal, hogy rosszul mutatta be Istent a világ számára! A világban van egy – természetesen
ördögi eredetű – előítélet Istennel kapcsolatban, egy rossz gondolkodásmód, egy rossz kép
arról, hogy Ő büntet, és oly mértékben szigorú, hogy megfelelni sem lehet neki, hogy
irgalmatlan, kemény, büntetős, betegséggel, csapásokkal sújtós fajta Isten. Pedig ugye, mi
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ismerjük Őt, hogy nem ilyen! Neked a felelősséged és nekem, hogy abban a világban, ahol
élsz a hétköznapjaidban, a munkahelyeden, a mikrokörnyezetedben, Istennek a világosságát
és a békéltetésnek az Igéjét elvidd. Ez a te dolgod! A te feladatod! Neked kell ezt megtenned.
Helyesen kell gondolkodnod arról, amikor az Evangéliumot megosztod bárkivel is. Úgy kell
gondolkoznod arról, hogy ez az én felelősségem, és én el akarom végezni a részemet!
Vannak emberek, akikhez nem ér el a prédikátor innen a pulpitus mögül, nem ér el az
Evangélium, csak te tudsz hozzá elérni. Azért, hogy legyek nagyon modern szóhasználattal
élő, mert nincs otthon internet, nincs otthon Facebook a szomszédasszonyodnak, vagy idős,
vagy nagyon fiatal, de te vagy az, akin keresztül Isten ki akar értük nyúlni. Te vagy az! Halleluja! A sátán be akarja szennyezni az elmédet pontosan ugyanúgy, ahogy itt, a 2Korinthus
4,4-ben meg van írva. Többnyire nem hallható hangon szól az elmédhez, hanem képeken
vagy képzeteken keresztül. Isten bizony felelőssé tesz téged azért, hogy a gondolataidat
hogyan dolgozod fel. Azt mondom neked, hogy ne félj, zabolázd meg az elmédet, képes vagy
rá! Tanulj meg boldog gondolatokat megfogalmazni magaddal kapcsolatban! Tanuld meg azt
a fajta gondolkodásmódot magadra ölteni, ami volt Jézusnak is. Jézus vajon összerezzent,
megijedt, amikor egy fertőző vagy gyógyíthatatlan betegséggel rendelkező ember közelébe
jutott? Nem. Nem olvassuk az Igében azt, hogy Ő a lepratelepeken a betegeknek az ágyában
dörgölőzött, de azt olvassuk, hogy amikor szembesült egy helyzettel, akkor úgy viselkedett,
mint a hit embere. Úgy viselkedett, mint aki tudja azt, hogy neki milyen hatalma van. Nem
ijedt meg semmiféle démontól, nem ijedt meg semmiféle szellemi megnyilvánulástól, nem
ijedt meg, amikor az ördöngös fiú hozzáverte magát a földhöz és mindenféle habzó szájú
tünetei, kiabálásai voltak, nem ijedt meg, amikor leszakadt láncokkal a karján a gadarai őrült
őrjöngött vele szemben meztelenül. Tudta azt, hogy ki Ő, tudta azt, hogy milyen hatalma van
és tudta azt, hogy a hatalma szavára az ellenségnek mennie kell!
Ugyanígy te is tudd ezt! Mondd utánam: Én a hit embere vagyok! Olyan fajta hitem van,
mint amilyen hite Istennek van. Én erős vagyok a hitben. A gondolataimat összpontosítom. A
hitemet összpontosítom. Egy ellenem készült fegyver sem lesz jószerencsés és minden nyelv
mely ellenem perbe száll, kárhoztatik. Minden egyes nyílvessző, amit a sátán kilő rám,
hatástalanná válik az életemben, mert a hitem pajzsával kioltom azt. Ámen.
Mi lenne, ha így beszélnél? Mi lenne, ha így gondolkoznál? Mi lenne, ha minden külső
nyomás ellenére magadra erőltetnéd ezt a mentalitást? Nem mondom, hogy ez mindig
könnyű, nem mondom, hogy olyan könnyen megy, mint egy csettintés. Időnként nagyon
keményen meg kell magadat feszítened. Időnként nagyon határozottan, akár a tükörrel
szemben állva szólnod kell ahhoz, akit ott látsz a tükörben. Erőt kell venned magadon, mert
minden idegszálad pont az ellenkezőjét mondja és mutatja, mint amit kimondanál. De Isten
Igéje akkor is igazság! Isten Igéje akkor is igazság! Volt, amikor sok évvel ezelőtt a könnyeim
folytak az Úr előtt, mert hittem abban, hogy van nála egy olyan élet, ahol több van nekem,
mint ami elegendő. Tudtam azt, hogy van egy olyan élet Krisztusban ahol meg tudom venni
azt, amit meg akarok venni, mert megvan a rávalóm. Hittem ezt, prédikáltam ezt, de nem volt
ez valóság az életemben. De akkor is azt mondtam, hogy márpedig ez az igazság! Ha én áldott
vagyok, akkor áldott vagyok, mindegy, hogy mit érzek és mindegy, hogy mennyire szűk az a
pénztárca a zsebemben, akkor is Isten Igéje igazság. Ha ezerötszáz évet kell rá várnom, akkor
is eljutok oda, ahova Isten akarja, hogy eljussak! Nem engedtem ki az elmémből a
lehetőséget, hogy eljuthatok oda.
Ne engedd ki te se az elmédből a lehetőséget, ne mondjál le arról, hogy lehet teljesebb az
életed, lehet gazdagabb az életed, lehet békességgel teljesebb az életed, lehet gyógyultabb a
tested, mint most. Ne engedd ezt el magadtól! Az áldott reménység mindig valami jót vár, jót
feltételez. Amikor ezt elengeded magadtól és nem várod el, hogy valami jó dolog történjen
veled, akkor véget ért a hited. A hitedet ott lezártad, egy nagy vastag falat húztál magad elé.
Amíg van benned elvárás, hogy megtörténik, nem tudni mikor, de megtörténik veled, addig
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van benned hit ezzel kapcsolatban. Amikor nincs benned elvárás, akkor vége van a
történetnek, akkor megszűntél ezzel kapcsolatban hitben állni. Bizony! Tehát tanulj meg
boldog gondolatokat megfogalmazni magadban és vesd el a rossz közérzet gondolatait, vesd
el a harag, a neheztelés, a keserűség gondolatait és kezdj el hálát adni és dicsérni Istent! Ez az,
amit neked tenned kell! A megtévesztő szellemiségek, a megtévesztő démonok szeretnek
olyan erőt megjeleníteni, ami tulajdonképpen nincs meg nekik. Ebben van az ő képességük,
erejük, semmi másban. Nagyon szeretem Reinhard Bonnkénak azt a mondását, hogy a sátán
egy sötét szobában levő kisegér egy nagy mikrofonnal, egy nagy tölcséres mikrofon a szája
előtt. El akarja hitetni veled, hogy ő nagyobb, hogy ő erősebb, hogy ő bölcsebb, hogy ő
okosabb, hogy ő jobban tudja. Neked meg félned kell, rettegned kell, és nem lehet tudni azt,
hogy Isten mit tartogat a számodra. De ez a hazugság része!
Az igazság meg az, hogy Isten Szelleme benned van, és az Ő bölcsességében, az Ő erejében, az Ő képességeivel tudsz élni ezen a földön. Nem kell félned a sátántól, sem semmilyen
démontól, akárhogy hívják azt. Keresztények teológiákat építenek fel különböző démonoknak
az erejéről meg a képességeiről. Mind le van győzve! Mind megsemmisíttetett! Mind meg lett
fosztva minden hatalmától! A sátán azt akarja, hogy ne ismerd meg, ne tudd ezt meg, te csak
legyél abban a tudatban, hogy ők hatalmasak, erősségek, akik a magasságban vannak.
Tényleg? Ott van írva az Efézusi levélben: öltözd fel az összes fegyverzetet, amit Isten neked
adott és állj meg erősen, szilárdan! Mit tud neked ártani? Ha nem vagy felöltözve, akkor tud
csak ártani. Öltözz fel és akkor nem kell félned semmitől! Övezd fel az elmédet, a derekadat,
a páncélt vedd magadra, a cipőt, a sarut! A megigazultság mellvasába öltözz, és a Szellem
kardjával egy suhintás! Amikor itt-ott rákattintok egy-egy démonűzős videóra. ahol napokig,
órákig kiabálnak megszállott emberekkel, akkor csak nevetek. Nem kétlem, hogy vannak
ilyen fizikai megnyilvánulások, de Jézus az ujjának erejével rámutatott, hogy menj ki! Volt,
amikor kiáltott. Kiáltsak én is, hogy menj ki, a Jézus nevében. Ennyit kell tenned!
Én nem pocsékolom az energiámat arra, hogy a sátánnal harcoljak. Én az erőforrásaimat
nem arra áldozom, hogy mindenféle démonokkal viaskodjak. Tudom, hogy hol a helyem és
tudom, hogy nekik hol a helyük. Ennyi! Az időmet azzal töltöm, hogy minél inkább Krisztus
tudatú legyek. Jézus tudatú legyek, Szent Szellem tudatú legyek, Atya Isten gondoskodó
tudatú legyek, ne pedig démon központú. Vannak keresztények, akik többet beszélnek a
démonokról és az ördög munkáról, mint arról, amit Jézus bevégzett a kereszten. Áldott a
szívük, szeretik az Urat, újjászülettek, de sokan megtévesztettek, mert elhitték a sátánnak a
hazugságait és pont ezzel nyitnak ajtót az ördögnek. Pontosan ezzel nyitnak ajtót az ördögnek,
hogy túl sokat foglalkoznak vele. Egy „asztalra ütésig” kell foglalkozni vele, semmi többet.
Állj ellen szilárdan! Tartsd a páncélt magad előtt és minden tüzes nyilat kioltasz vele. Állj
meg szilárdan!
Nem elbagatellizálni akarom ezt a dolgot, hanem a helyes, jó helyére tenni. Túl sok
információ jött hozzám az elmúlt egy hónapban drága keresztény testvérektől, akik olyan
dolgokkal foglalkoznak, amikkel nem kellene vagy legalábbis nem így kellene foglalkozni
vele. Az egészből egy vallásos hitetlenség fröcsög – ez a legnagyobb probléma –, és a
tudatlanság, nem pedig a hit. Kételyeket ébresztenek másokban, ahelyett hogy megerősítenék
őket. Isten Igéje világos, meg van írva. Felolvassam? Ha az Igét elolvasom, akkor ne tedd
hozzá, hogy de… hanem azt mondd, hogy halleluja!
Kolosse 2,13–15.
13. És titeket, kik holtak valátok a bűnökben és a ti testeteknek körülmetéletlenségében, megelevenített együtt Ővele, megbocsátván minden bűnötöket,
14. Azáltal, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, amely ellenünkre volt nékünk, és azt eltette az útból, odaszegezvén azt a keresztfára;
15. Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, azokat nyilvánosan
megszégyenítette és mutogatta, győzelmet aratván felettük a keresztfa által.
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Nem vettél részt ezen, akkor lásd meg most ezt a diadalmenetet: Jézus lefegyverezte az
ellenség minden erejét, diadalmat vett rajtuk, megszégyenítette őket, mutogatta őket a
keresztfa által. Te ebben vagy benne, Jézus Krisztusban vagy benne. Ez a győzelem a te
győzelmeddé vált, mert Ő ezt neked adta. Mert Ő a saját nevét adta neked, amit használhatsz.
Ez a hatalom helye. Amit mondok, értsd jól. Még hinned sem kell benne, ez hozzád tartozik.
Mint ahogy egy rendőrnek nem kell hinnie abban, hogy ha fölteszi a kezét, megáll az autó.
Egyszerűen tudja, hogy az a hatalma van, hogy ha egyenruha van rajta, akkor az autóknak
meg kell állni. Nem azért, mert neki olyan képességei vannak, vagy olyan hite van, hanem
azért, mert benne van egy jogi pozícióban. Te is benne vagy egy jogi pozícióban, gondolkodj
ez alapján! Te Isten gyermeke vagy. A királyságnak a gyermeke! A felkentnek a gyermeke!
Jézus az uraddá vált és testvéreddé is. Az Atya háza közel van hozzád, benne laksz, benne
élsz. A király leszármazottja vagy. Miért kellene úgy élned, mint egy kiskutya? Miért kellene
úgy élned, mint egy ágrólszakadt hajléktalan? Miért kellene úgy élned, mint akinek nincs
reménysége? Vagy nincs józansága? Mindened megvan! Jézus Krisztusban mindent
megkaptál. Mi az, ami még kell neked? Tudod, mi kell neked? Információ, amiből hit fakad
ezzel kapcsolatban a te számodra. „Én Őbenne vagyok. Én egy herceg vagyok. Egy hercegnő
vagyok. Aki neki van, az az enyém is. Jézus Krisztussal együtt társörökösök vagyunk.” Ezen
kell az elmédet járatnod! Folyamatosan forgasd ezt az elmédben, forgasd a szívedben, forgasd
a szellemedben, forgasd a lelkedben! Az egész valóddá váljon ez, hogy én Isten gyermeke
vagyok. Amint Ő van, úgy vagyok én is ezen a világon. Amint Ő van, úgy vagyok én is ezen a
világon. Ezt mondja a Biblia! Halleluja! Amikor leveszed a tekinteted erről, amikor leveszed
a figyelmedet erről és nézel a híradásokra és arra, hogy de hát a világban azért másképp
működnek a dolgok, akkor az a negatív előjelű hitet, a félelmet és a kétségeket és az
aggodalmaskodást fogja növelni benned.
Drága, jószándékú keresztény testvérek azt hiszik, hogy jó dolgokat csinálnak és közben
csak megtévesztettek. A Szent Szellemmel kellene több időt tölteni és nem a démonokkal.
Mindent elvégezvén megálljatok – tanítja az Ige. Végezd el az imádságodat és állj meg
szilárdan. Ha azt mondtam, hogy elmész, akkor elmész. Kész! Szilárdan állok, mert ezt
mondja Isten Igéje. Nem kell harcolnod senkivel. Hogyan tudnak megszabadulni az emberek?
Hogyan tudnak az emberek megszabadulni? Mit mondott el Jézus a programbeszédében,
amikor Názáretben felolvasta Ésaiás 61-et? Az Úrnak Szelleme van énrajtam, mert felkent
engem, hogy a szegényeknek az örömhírt hirdessem, hirdessem a foglyoknak a szabadulást.
Mit csináljak? Imádkozzak a foglyok szabadulásáért? Nem, hirdessem, mondjam a szabadulást! Ha szeretnéd, hogy a környezetedben levő emberek megszabaduljanak bizonyos elnyomásoktól, nehézségektől, akkor mondd el nekik az igazságot, hogy hit keletkezzen a szívükben. Érted a különbséget?
Nehogy azzal gyere alkalom végén vagy írogass nekem leveleket, hogy az imádság ellen
vagyok. Szó nincs erről! Hogyan születnek az emberek újjá? Úgy, hogy valaki hirdeti nekik
az Igét, az Evangéliumot. Mit tanított Jézus? Kérjétek az aratás Urát, imádkozzatok az aratás
Urához, hogy küldjön aratómunkásokat. Mit csinálnak az aratómunkások? Beszélik, szólják
az Igét. Erre fektess hangsúlyt, szóld Istennek az Igéjét! A szó, ami kijön a szádból, információ lesz a másik ember elméjében, amiből ő hitet tud generálni saját magának, mert a hit
hallásból van. Szóld Isten Igéjét! Ha valakiért imádkozol, akkor nyugodtan fogalmazd bele,
hogy Uram, kérek egy olyan embert, küldd hozzá, akire ő hallgat, akinek ő megnyitja az
elméjét és a szívét, akinek a szavát befogadja és elfogadja! Mert lehet, hogy a te szavadra nem
nyílik meg, sőt még inkább elzárkózik, lehet, hogy éppen azért, mert ismer téged, pont azért
zárkózik el tőled. De van valaki, akire hallgat, minden egyes embernek megvan a maga
aratómunkása.
Ha az embereknek szabadulásra van szükségük, akkor hirdesd nekik az Igét! Az Ige
megismerése tesz téged és mindenkit szabaddá. Jó szándékú keresztények nagyon el tudják
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rontani, mert azt hiszik, hogy aztán ők az imáikkal mi mindent elérnek. Az igazság megismerése szabaddá tesz téged! Amikor megismeritek az igazságot, az szabaddá tesz titeket.
Akkor miért kell imádkoznod? Hogy megismerjék az igazságot. Az, hogy az igazság
megismerése a Szent Szellemtől jön-e, vagy egy tanításból, egy prédikálásból, vagy egy
szomszédtól, azt bízzuk rá Istenre. De az Igének el kell hangoznia! Az Ige hirdetése az, ami
hitet tud az emberek szívébe kelteni és erre van szükség. Neked is és nekem is! Ezért hittel
teljes tanításokat hallgassál! Olyan tanításokat, amelyek igeiek, amelyek fölemelik Jézust és a
kuka alá teszik a sátánt. Ha nem ez a felállás, akkor ne foglalkozz vele! Valóságos ellenség a
sátán, nem azt mondom, hogy nem, csak tudd azt, hogy hol a helye és tudd azt, hogy neked
hol van a helyed! Sokan sajnos Isten fölé helyezik. De a sátán nem mindentudó. A démonok
nem tudnak mindent. A démonok nem tudnak téged befolyásolni, csak ha ezt megengeded
nekik. Nem tudnak mindenáron beférkőzni az elmédbe, csak ha te megengeded nekik, ajtót
nyitsz. Ha az Ige világosságában jársz, akkor egyszerűen tehetetlenek. Elfogy a lehetőségük,
nincs lehetőségük semmi. Járj az Ige világosságában és mondd azt, hogy köszönöm, Uram,
hogy Te vagy az én Istenem, hogy nem vagyok elveszett! Milyen jó dolog ez nekünk! A
sötétség nem létezik ott, ahol világosság van! Nincsen semmiféle sötétség ott, ahol jelen van a
világosság. Ezért nem kell félned az ellenségtől semmilyen módon. Tudod, mire van
szükséged? Józan legyél! Nagyon szeretem ezt a szót, hogy józan. Józan gondolkodásmódú.
Miért? Mert a Szent Szellem józan. A józanság szelleme Ő. A jó belátásnak a szelleme Ő. Ő a
bölcsességnek a szelleme, az erőnek a szelleme, a szeretetnek a szelleme.
Én meg az „időben befejezem” prédikátora vagyok, mert már nagyon elszaladt az idő.
Amire végre belejöttem, abba kell hagynom. Majd egyszer bizonyára lesz folytatása, és még
több megértés fog származni belőle a számunkra. Dicsőség Istennek! Ámen.
Hálás vagyok azért, hogy Isten Igéjét hirdethettem nektek. Hiszem, hogy megértést hozott
ez a számotokra. Hiszem azt, hogy hitet épített ez föl bennetek. Ne félj attól, ha pár mondat
kicsit elérte az érzékeny lelkivilágodat, nem kell semmilyen kárnak keletkeznie az érzelem
világodban amiatt, mert Attila pásztor ilyen határozottan tud néha megnyilvánulni. Semmiféle
sértődés, semmiféle kár, semmiféle keserűség ne legyen benned. Halld meg, amit hallottál!
Dicsérjük együtt az Urat!
* Az idézett Igék a KSZE revideált Bibliából származnak, amely a King James kiadás számozását követi.
A függőleges vonallal jelzett részek más fordításból származnak.
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