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FORRADALMI VÁLTOZÁS AZ ELMÉBEN 
Fábián Attila élőben elhangzott tanításának nyers szövege 
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Tudjátok, hogy az elmúlt bő háromnegyed évben két tanítássorozatot hoztam. Volt egy jel-
lemépítésről szóló sorozat, a második pedig egy gyógyulással kapcsolatos sorozat, amely még tart. 
Úgy éreztem, hogy ha idejöttök ma az utolsó adventi alkalmunkra, a karácsony előtti utolsó 
összejövetelre, most valami másról kell beszélnem. Mindenféle teher meg nyomás volt rajtam, hogy 
meg akarok nektek felelni. Sokan messziről érkeztetek, és azért jöttök, hogy most aztán igazán jól 
akartok lakni, és valami nagyon szépet, valami nagyon jót, nagyon kiválót kell nekem 
produkálnom, mert nehogy úgy menjetek haza, hogy nem vagytok megelégítve, megelégedve. De 
aztán rájöttem arra, hogy önmagában azzal, hogy azt szeretném, hogy jóllakva menjetek haza, ezzel 
nincsen baj, csak az a fajta megfelelési kényszer, ami rám telepedett a hét elején, az nem jó. 
Mindezt csak azért mondom el, mert ilyenkor a gondolatok, az érzelmek el tudják vonni a figyelmet 
Isten Szellemétől, és természetesen szeretnék nektek megfelelni abban a jó értelemben, hogy nem 
szeretném, hogy azt mondja valaki, hogy: „Ide se jövök többet ezek után.” De tudjuk, hogy 
elsősorban Istennek kell megfelelnünk, nem embereknek. Tanulságképpen mondtam ezt el, és 
amikor elengedtem magamtól, egész más lelkiállapotban tudtam készülni a mai alkalomra.  

Közeledik az év vége, most már nagyon-nagyon a célegyenesben vagyunk karácsony előtt. 
Ilyenkor mindenki készülődik, mindenki az utolsó hajtásban van, talán még a munkahelyén is, a 
családjában is. A karácsonyi készülődés, és mindenféle olyan dolog, ami ilyenkor ezzel jár, egy 
kissé megterheli az embert, és talán, amikor karácsony napja lesz, akkor talán már végre odaérünk, 
hogy kicsit megnyugszunk és megpihenünk ebből a nagy hajtásból. Ugyanakkor a karácsony nem 
csupán arról szól, hogy végre megpihenhetünk az év végén. Meg kell tanulnunk nekünk, hívőknek 
azt, hogy olyan életet éljünk, amikor is gyakorlati módon bennünk él az, amit a Zsidókhoz írt 
levélben olvasunk, hogy bementünk a nyugodalomba, hogy beléptünk a nyugodalomba. A saját 
civil életemben, a vállalkozásomban is ilyenkor év végén hajtás és pörgés van, és mindenféle 
elvárás ott is, és az ember túlfeszíti magát. A stressz, idegeskedés próbálja az érzelemvilágra rá-
nyomni a bélyegét, de én már régóta működtetem az életemben azt, hogy ne csak hétvégén legyen 
pihenésem, hanem minden napon. Meg kell tanulnunk, hogy az egész életünket úgy éljük, hogy egy 
nyugalomban vagyunk, mert nem arra vagyunk elhívva, hogy egyszer teljesen felfokozva, nagyon 
magas hatásfokkal égjünk, aztán utána összezuhanjunk, majd megint megfeszítjük magunkat, aztán 
megint nem, hanem egy folyamatos, stabil, viszonylag egy szinten lévő békességben, nyugalomban 
tudjunk élni. Természetesen a világ hullámzik körülöttünk, minden, ami körülöttünk van, változik, 
és ez hatással van ránk. Bennünk is nagyon sok minden változik, mert az a jó, ha mi is változunk. 
Remélem, hogy már másképpen ültök itt, mint egy évvel ezelőtt ilyenkor. Vagy öt évvel ezelőtt, 
vagy tíz évvel ezelőtt. Nagy hitem van abban, és a reménységem az a jövőre vetítve, hogy egy év 
múlva pedig megint más mentalitással, hozzáállással jöttök az alkalomra, mert változtok jó 
irányban, mert Krisztus dicsősége egyre inkább megnyilvánul rajtatok. Ha Jézus a példaképünk, és 
Ő az, akit követünk, akkor az Ő életére és szolgálatára úgy kell néznünk, hogy nekünk is ilyen életet 
kell élni. Ő nem volt az a kapkodó „idegbolond” – bocsánat a kifejezésért –, amilyenek mi vagyunk 
néha. Ő tudta gyakorolni a békességet a viharos tengeren is. Tudta gyakorolni a békességet akkor is, 
amikor vitatkozott a farizeusokkal. Amikor indulatos volt, vagy erőteljes volt, akkor sem a hústest 
indulatából szólt, hanem a Szellem békességében volt. Neki akkor azt úgy kellett tennie.  

Ilyenkor év végén tehát, amikor közeledik már nagyon a következő év, akkor összegezünk, 
visszagondolunk erre az évre. Biztosan ti is végiggondoljátok, hogy mi zajlott ebben az évben 
bennetek, veletek, a gyülekezetetekben, vidéken, aztán összesítünk valamit egy kicsit a fejünkben. 
Esetleg örvendezünk azokon a jó dolgokon, amik történtek, picit talán szomorkodunk egy-két 
veszteségen, egy-két rossz döntésen. De az új év mindig azt hozza magával, hogy egy új 
reménység, egy új lendület, egy új perspektíva, egy új látás van előttünk, és a megújulás is előttünk 
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áll az új évvel. Ha hátra tekintünk, megkérdezhetjük magunktól, hogyan kezeltük a nehéz 
időszakokat ebben az évben? Akár az elmúlt évekre is visszatekinthetünk, így magunkat 
megvizsgálva, jó értelemben, nem kárhoztatva, hogy hogyan kezeltem én azokat a nehéz 
helyzeteket, amik szembejöttek velem az elmúlt évben. 

A világ most nagyon felbolydult az elmúlt három évben. Egy viszonylagos, csendes jólét volt a 
2010-es években, legalábbis itt körülöttünk, aztán jött ez a pandémiás, koronavírusos időszak, 
aminek már majdnem vége lett, amikor jött a háborús helyzet, az infláció, az áremelkedések, a 
mindenféle ezzel járó dolgok. Elgondolkodtam azon, hogy én hogyan kezeltem ezeket a 
helyzeteket? Tedd fel magadnak te is a kérdést, ha gondolod.  Mit tettem? Hogyan reagáltam? 
Hogyan álltam hozzá? Mi volt az, amit jól csináltam, és mi volt az, amit másképpen kellett volna, 
amit nem így kellett volna megfognom? Vajon megfelelően reagáltam? Tanultam a jó döntéseimből 
vagy a rossz döntéseimből? Amikor az ember ezen elgondolkozik, és őszinte magával, sőt, hogyha 
ezt imádkozva teszi, akkor az Úr képes felnyitni a szemünket, akár egy ilyen tanításon keresztül is 
arra, hogy bizony, van min változtatni a jövőben! 

A következő év vajon milyen lesz? A 2023-as év milyen lesz? Mivel nézünk szembe? Valaki azt 
mondja, hú, szuper lesz! Valaki azt mondja: Hú, nem tudom, mi lesz velem! Itt az energiaárak, a 
tüzelő, a kenyér, a tej, az áramszámlák, és nem tudom, mi lesz, csak nehogy itt aztán probléma 
legyen, nehogy aztán még nagyobb zűr legyen, nehogy aztán begyűrűzzön ide is a háború! 
Mennyibe fog kerülni a benzin, hova fog emelkedni? Megint jön valami járvány, nem tudom, mi 
lesz, hogy lesz, merre lesz? Egy csomó kérdés felmerülhet benned, és bevallom, hogy én nem 
tudom megmondani, mi lesz a következő évben pontosan, tényszerűen, hogy ebben az évben, ebben 
a hónapban ez és ez fog történni, erre készüljetek fel. Ugyanakkor, a Bibliában nagyon sok minden 
van azzal kapcsolatban, hogy bizony mi lehetünk felkészültek úgy, hogy nem tudjuk, hogy mire 
készülünk fel.  

Lehetünk erősek úgy, hogy nem tudjuk azt, hogy amivel szembenézünk majd a következő évben, 
az a nehézség, vagy probléma vagy túláradás és öröm és gazdagság, az mit vált majd ki belőlünk. 
Nem tudjuk, hogy mi lesz pontosan az, ami történni fog velünk. Egy biztos, hogy az egyik 
legfontosabb dolog számunkra, hogy megtanuljunk helyesen viselkedni a nehéz időkben. Nincs arra 
ígéretünk a Bibliában, nincs arra ígéretünk Istentől, sem Jézustól személyesen, hogy kizárólag jó 
idők lesznek előttünk, amikbe belelépünk. Ezt nem azért mondom, hogy most félj a jövőtől, félj a 
holnaptól, és megrettenj, hogy jaj, a pásztornak milyen kijelentése van, vajon milyen rossz dolog 
fog történni, amire fel kell készülnöm? Nem erről beszélek. Arról beszélek, hogy ha te szilárd 
alapokon állsz, ha stabil vagy, akkor teljesen mindegy, hogy mi fog történni jövőre. Ha a hited az 
Úr Jézus Krisztusban van, ha működteted azokat a szellemi törvényeket, amelyek Isten 
királyságának az alaptörvényei, akkor neked teljesen mindegy, hogy milyen viharok lesznek. 
Teljesen mindegy, hogy milyen hullámok lesznek, hogy milyen árvíz jön a világra, rád vagy a 
családodra, mert te szilárdan állsz a kősziklán. Egy hegyen épített város, egy szilárd alapokra épített 
vár a hegytetőn nem esik kétségbe attól, hogy van egy vihar a tengeren ott a lábánál. Nem fog 
remegni, és nem fognak a kövek belőle kipotyogni azért, mert az árhullám esetleg belecsap, vagy a 
szél, vagy a tornádó elhalad mellette. Szilárd alapokon áll. Nem fél semmitől. Azt mondja, bármi 
jöhet! Ámen. Érthető, amit mondani szeretnék?  

Nem tudjuk, hogy milyen idők állnak előttünk, nehezek vagy könnyűek, nem tudjuk, de hadd 
mondjam el, hogy sokan azt hiszik, hogy a veszélyes idők azok a nehéz idők. Nem értek ezzel 
egyet! Nagyon-nagyon veszélyes idők azok, amikor nagyon jól mennek a dolgaink, iszonyú 
veszélyes! Én úgy gondolom, hogy majdhogynem veszélyesebb, mint amikor rossz dolgokkal 
szembesülünk, mert olyankor ösztönösen a hitünk és a reakciónk az Úr felé van az imánkban, és 
összpontosítunk Rá és kérjük a segítségét. De, amikor jól mennek a dolgaink és van étel és ital és 
van pénz a zsebünkben, és könnyedén ki tudjuk fűteni a termet, azt mondjuk, hogy nincs is 
szükségem Istenre, olyan jól mennek a dolgaim! Hát nem? Hajlamosak vagyunk arra, hogy 
elfeledkezzünk arról, hogy a jó idők is az Úrtól vannak és az, hogy jó időkben vagyunk, jók a 
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körülményeink, az nem garancia. A hit nem arra való, hogy minden körülményt megváltoztasson, 
hanem arra való, hogy minden körülményben kitartson, keresztülvigyen minket a tengeren, a 
viharon, a sivatagon, a szárazságon, a pusztán, a hegyeken vagy a bővizű patakokon, vagy a 
bőtermő szőlőben. Érthető ez így? 

A világban nem látunk stabilitást. Meggondolatlan, féktelen pánikkeltést látunk, gusztustalan 
hangulatkeltéseket, minden oldalon erkölcstelen, korrupt politikusokat, köztisztviselőket, és 
igazából a hírekben nem is azt mondják el, ami a hír, hanem amikor a holnapról vagy a következő 
hétről beszélnek, akkor valamit feltételeznek, hogy valami rossz fog történni. Most már nem fogod 
meghallani a hírekben azt, hogy a jövő héten havazni fog, de jó, a gyerekeknek lesz lehetőségük 
szánkózni, hanem azt a hírt kapod, hogy az autósoknak borzasztó síkos utakkal kell szembenézni, és 
tragédia áll előttünk, ha nem tudunk most ezzel megbirkózni. Nem így hallod a híreket? Minél 
inkább gerjeszteni az érzelmi hullámokat, a negatív érzelmi hullámokat, minél inkább a félelmet 
generálni a gondolatok által a hírekből. Ezt kapod, és ha ezt nézed, ezt hallgatod, ezzel töltöd meg 
magadat, akkor az elmédben, a képzelőerődben ezt fogod előre vetíteni, és félni fogsz a benzin 
áremeléstől, és félni fogsz a tűzifahiánytól és félni fogsz attól, hogy összeomlik a gazdasági 
rendszer és csődbe megyünk. Mindenféle dologtól félni lehet. Miért? Mert ezt hallod, és amit 
hallasz, az hatást gyakorol az elmédre, és esetlegesen a jó elmédben a jó gondolatokat is megrontják 
ezek az erkölcstelen gondolatok. Amikor Isten Igéjére figyelsz és azt mondod, amit Ő mond rólad, 
akkor nem a betegségről fogsz gondolkodni, hanem a gyógyulásról, akkor nem a szegénységről 
fogsz gondolkodni, meg a hiányról meg a kétségbeesésről, hanem arról, hogy Ő szükségeim be-
töltője, Ő az én forrásom, Ő az, aki megelégít engem.  

A Zsoltárokban olvassuk az első fejezetben az első pár igeverset, számomra igen kedves 
igeversek ezek, nagyon szeretem őket. Fel is olvasom az első hármat. Ismerős lesz. 

Zsoltárok 1,1. 
1. Áldott ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és 

csúfolódók székébe nem ül; 
Álljunk itt meg egy kicsit az első versnél, mit jelent ez? Azt jelenti valóban, hogy vannak gonosz 

emberek, akikhez odatársulsz és őket hallgatod, vagy azt jelenti, hogy van a világnak a rendszere, 
ami feléd valamit közöl és meghallgatod és figyelembe veszed? Amikor számításba veszed a 
negatív, rossz előrejelzéseket, mert nem fogsz a híradóban, meg sehonnan sem arról hallani a 
világban, hogy gyönyörű év áll előttünk, akkor gyakorlatilag ellenszegültél annak, amit Isten kér 
tőled. 

Ösztönösen megjelenik benned az aggodalom és félelem, és eltereli a figyelmedet arról, amit Ő 
mond neked, hogy neked nem kell félned a következő évtől, mert veled valami jó dolog fog történni 
jövőre. Veled valami jó dolog fog történni! A világban, hogy mi történik az egy dolog, de te nem 
csak megáldott leszel Istentől, te nem csak az az ember leszel, aki áldást képvisel, aki Istentől 
túláradóan bőségben él és áldott, hanem te leszel az az ember, aki áldás lesz mások számára jövőre. 
Mennyivel jobb ezt hallgatni, nem? Ez fölemeli a szíved, fölemeli a reménységed, el tudod ezt 
képzelni? Hát nem nagyon tudom ezt elképzelni. Tudod miért? Mert keveset hallottad ezt és keveset 
képzelődtél ezen. Sokkal többet képzelődtél azon, amit a világban hallottál, hogy jön a hiány, meg 
nem lesz gáz, meg nem lesz üzemanyag, meg nem lesz autó, meg bezárnak a gyárak, meg ez lesz, 
meg az lesz – és lehetséges, hogy az lesz. Nem tudom. De én, aki az Úrban vagyok, nekem nem a 
világ a forrásom, nekem Ő a forrásom, és amikor azt mondom, hogy a következő év az én 
megújulásomnak az éve, a következő év a túláradásomnak az éve, akkor egyszerűen kijelentem az 
Igét magamról, és hogy jön el ez hozzám? Hát meghallgattam egy tanítást így év vége felé Attilától, 
és akkor elfogadom, pont. Így jön el? Nehogy azt hidd, hogy így meglesz neked! 

A következő pár igevers elmondja, hogy hogyan jön el ez hozzád. Itt van. Sokan mosolyogtok, 
mert tudjátok, mi következik. Elolvasom még egyszer az egyes verstől újra: 
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Zsoltárok 1,1–2.   
1. Áldott ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és 

csúfolódók székébe nem ül; 
2. Hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az Ő törvényéről gondolkodik éjjel és 

nappal. 
„Az Ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal.” Ugye ezt a zsoltáríró a törvény alatt írta, és 

akkor a zsidóknak a törvényről kellett gondolkozni. Nekünk már az újszövetségben az Ő 
beszédéről, az Ő Igéjéről kell gondolkodnunk, amiben persze benne van az ószövetségi törvény is. 
Az is része, de igazából a kegyelem alatt Isten beszéde, az Ő Igéje, az Ő megváltó munkája, amit 
értünk elvégzett, az a bevégzett munka az, amiről gondolkodnunk kell. De nem csak azokról az 
ígéretekről, amit elénk vetített, hogy majd elérhetjük, hanem azokról a tényekről, amiket tényleg 
elvégzett értünk, azokról gondolkodjatok. Ezekről gondolkodunk és ebben van gyönyörűségünk. Az 
Ő bevégzett munkájáról gondolkodunk éjjel és nappal. „Ó, pásztor, ezt én nem tudom megtenni, 
nekem dolgoznom kell, nekem munkám van, nekem családom van, gyerekeket kell nevelnem, 
pelenkázni kell, etetni kell, fürdetni kell, autót kell vezetnem, mindenféle dolgot csinálnom kell! 
Hogy lenne nekem időm arra, hogy egész nap az Igén gondolkozzam? Nem úgy vagyok, mint te, 
neked olyan könnyű! 

Hadd tegyek fel neked egy kérdést: amikor aggódsz valamiért, azt tudod csinálni munka közben, 
vezetés közben, azt tudod csinálni pelenkázás közben, a munkahelyeden munkavégzés közben? 
Persze hogy tudod csinálni. Hogyhogy tudod azt csinálni, az valami különleges dolog? Az Ige meg 
valami elvont, szellemi, nem tudom, mi kell hozzá? Testvérem, ugyanazzal a részeddel, amivel 
aggódsz és problémázol, forgatod magadban a negatív terveket és elképzeled, hogy milyen rossz 
dolog jön, ugyanezzel a részeddel tudod az Igét is forgatni magadban! Úgyhogy ez a kifogás sajnos 
nálam nem áll meg, ha ezzel jössz, hogy neked nincs erre időd. Ugyanannyi óra áll neked is 
rendelkezésedre, mint nekem, vagy bárkinek ebben a teremben, vagy bárkinek a világon. 
Mindenhol egy nap huszonnégy órából áll, sajnos vagy hála Istennek, több kellene vagy kevesebb, 
de mindenkinek ennyi áll rendelkezésére. Az, hogy hogy osztod azt be, természetesen nem mindig 
csak tőled függ, mert van egy munkahelyi főnököd, van egy munkád, van egy családod stb. De az 
elmédet meg kell tanulnod célirányosan Isten Igéjére fókuszálni, mert ez hozza el a te számodra a 
változást, az áttörést. Ha ez nincs meg, imádkozhatsz, könyöröghetsz bármennyit, kérhetsz Istentől 
bármit, falba fogsz ütközni, és azt fogod mondani, hogy Attila, értem én, hogy ez neked működik, 
meg egy-két embernek, de nekem nem működik, de miért nem? Annyit imádkoztam! Tényleg? 
Mennyit gondolkoztál azon, amin imádkoztál, vagy amit Isten mondott neked? 

A kulcs ebben van. És nem azt mondom, hogy az imádságra nincs szükség vagy nem fontos. 
Nagyon is fontos, mert az imádság alatt hallod meg azt, amit Isten mond neked. Az imádság nem 
egy egyirányú darálás Istennek, legalább ugyanannyit kellene hallgatnod. Nem tudom, az egyéni 
imaéleted milyen, de vizsgáld meg, hogy állandóan csak, mint a géppuskagolyó, lököd ki magadból 
azt, ami benned van, a sok kérésedet, miközben egy-két mondattal el lehetne intéznie ezt. Ami kijön 
belőled, az egy nagyon bőséges, és egy nagyon bőségesen imádattal átitatott hálaadás kellene, hogy 
legyen, mert Ő annyi mindent tett értünk. Amikor ezt megérted és elcsendesedsz úgy, ahogy a 46. 
zsoltár írja, hogy: „Csendesedjetek és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten!”, akkor meg tudod 
hallani az Ő hangját. És amikor meghallod Tőle, hogy: „Figyelj! Neked nem kell félned a tinédzser 
gyermeked miatt, hogy milyen osztálytársak veszik körül. Tedd meg azt, amit én most mondok 
neked, így szólj hozzá, ezt mondd neki, így bátorítsd, így imádkozz érte, ezt tedd meg neki, ezt ne 
tedd meg neki.” Ő akar téged vezetni, és jobban akarja, hogy sikeres legyél a hétköznapjaidban, az 
életed minden területén, mint te saját magad. Ő gyönyörködik abban, hogy a gyermeke győztes és 
sikeres. Mint ahogy te is, ha jó szülő vagy, gyönyörködsz abban, ha a gyermekednek jó előmenetele 
van az iskolában, a munkahelyén, a családjában. Önzetlenül örülsz ennek. Hogyne örülne akkor Ő, 
amikor te ebben élsz és ebben jársz! Tehát amikor imádkozva megállotok, akkor ne legyetek 
bőbeszédűek, hanem időnként tudatosan tegyél egy lakatot a szádra és összpontosíts az elméddel az 
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Igére! Az sem baj, ha egy kicsit elképzeled a mennyet, vagy azt, ahogy Ő ott ül melletted az ágyon, 
hogy a Szent Szellem benned munkálkodik.  

Ha gyógyulásért imádkozom, amikor különféle tünetek a testemet próbálják lefelé húzni, akkor 
rendszeresen elképzelem azt, hogy a Szent Szellem bennem van, hiszen kitöltetett a szellemembe. 
Ott van minden porcikámban, a sejtem minden kis atomjában, és ahogy dobog a szívem, a 
véráramlással a Szent Szellem ereje, az Ő kenete, gyógyító ereje átáramlik a testembe, a 
végtagjaimra, a nyirokcsomóra, ami esetleg bedagadt, vagy a torkomra, vagy a fejemre, vagy a 
sebre. Bármi problémád van, a veséd, vagy a gyomrod, képzeld el, hogy a Szent Szellem ott benned 
áramlik.  

Mert azt mondja az igevers a Korinthusi levélben, hogy a Szent Szellem megeleveníti a mi 
halandó testünket az Ő bennünk lakozó ereje által. A bennünk lakozó ereje által. Nem kívülről jön a 
gyógyulás. Nem majd valamikor Isten hirtelen egy nagy kenetet rád dob, és akkor azt mondod, 
hogy jaj, de jó, megéreztem az Úr jelenlétét! Így is megérezheted, de igazából ez általában nem 
kívülről jön, hanem belülről, csak egyszerűen felszabadítod ezt. Ezt lehet tudatosan csinálni.  

Nem olyan képzelgésekről beszélek és olyan elképzelésekről, amikor mindenféle ostoba, 
gyermeki álmokat szövögetünk. Hogy nekem már január közepére kétszázmilliós lakás kell, nagy 
Mercedesszel, úszómedencével, mert ha nem, akkor aztán rossz évem van. Nem erről beszélek. 
Hanem arról beszélek, hogy az elméd egy eszköz Isten kezében, az egyik legfontosabb eszköz, amit 
használ arra, hogy az életed az jó irányba menjen.  

Ha ezt te nem „használod ki”, nem ragadod meg, ha nem élsz ezzel, az gyakorlatilag egyenlő azzal, 
hogy engedetlen vagy az Igének, mert erre felszólítás van a Bibliában, több is. Az elméd megújítása 
egy feladat. Neked kell ezzel foglalkozni. Neked kell ezzel valamit tenned. Neked kell az elmédet, a 
képzelőerődet összpontosítani arra, amit Ő mond.  

Zsoltárok 1,2–3. 
2. Hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az Ő törvényéről gondolkodik éjjel és 

nappal. 
Mi lesz ennek a következménye?  
3. És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely megadja gyümölcsét a maga 

idejében, és levele nem hervad el; és minden munkájában sikeres lészen.                   
 Ámen! A folyó mellé ültetett fát egyáltalán nem érdekli az, hogy mi van körülötte. A forrás ott 

van mellette. A gyökerei az éltető vízből veszik magukhoz a táplálékot. Mindegy, hogy szárazság 
van, vagy sok eső van, vagy fúj a szél, vagy nem fúj, ha oda vagy csatlakozva, akkor mindegy, hogy 
mi van körülötted. Mindegy, hogy háború van, vagy békesség. Mindegy, hogy hiány van, vagy 
túláradó gazdagság. Mindegy, hogy betegek vannak melletted, és elesnek mellőled ezren, jobb 
kezed felől tízezren, hozzád nem is közelit. Miért? Automatikusan azért, mert az Úr szeret? 
Automatikusan ez a rendelkezésedre áll, de hogyan tudod ezt aktiválni? Őróla gondolkozol éjjel és 
nappal, ez van itt előtted!  

Sokan ezt kihagyják, és egyszerűen nem hajlandóak az elméjüket megfékezni. Ugyanúgy 
gondolkoznak, ahogyan öt, tíz, húsz évvel ezelőtt, még szolgálók is.  

Amikor jön valami nehézség, jön valami probléma, ugyanolyan rosszul reagálnak, mint tíz évvel 
vagy tizenöt évvel korában. Nem kellene így lennie! Mi kellene legyünk a stabil bástyák a világban. 
Ki kellene emelkednünk a világban a környezetünkből, hogy mindenki azt lássa, hogy te világítasz, 
hogy győztes vagy, erős vagy. Ez nem egy követelmény, hanem ez egy olyan dolog, ami a 
rendelkezésünkre áll, hogy valóban így éljük az életünket, hogy valóban az életünk maga az 
evangelizáció. Nem, amit papolunk, hanem egyszerűen, ahogy éljük az életünket békességben, a 
körülményektől függetlenül.  

Ó, nem tudok ide eljutni, pásztor, ez olyan nehéz! Miért mondod, hogy nehéz? Mert nagy hitted 
van abban, hogy ez nehéz? Semmi más nem jön ki a szádon, testvérem, ami igazán belülről jön, 
csak az, amiben igazból hiszel. Csak az, amiben hiszel! Amikor arról beszélsz, hogy ez nekem nem 
lehetséges, nekem nincsenek olyan körülményeim, nekem nincs olyan végzettségem, nincsenek 
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olyan kapcsolataim, nekem ez nincs, meg az nincs, azért beszélsz erről, mert ebben nagy hited van, 
hogy neked milyen hiányaid vannak. Ez azt jelenti, hogy nem veszed figyelembe azt, amit az Ige 
mond rólad, hogy egy nagyon-nagyon jó családból származol, ahol a te Atyád a mennyei Atya.  

Eszembe jut most egy vicc. Elmondhatom? Három óvodás kisfiú az óvodában méricskélik 
magukat az alapján, hogy melyiknek az apukája nagyobb. Az egyik azt mondja, hogy az én apukám 
az egy nagy-nagy vállalat igazgatója, és mindenki azt mondja neki, hogy uram, és ő egy nagyon 
befolyásos ember! Mire a másik, hát ez semmi, az én apukám egy nagy ország vezetője, és nem 
csak egy cég, hanem az egész ország előtte borul le, és előtte hajol meg, és nagyon nagy befolyása 
van! Mire a harmadik kisfiú megszólal, hát nem tudom, srácok, de az én apukám Istent apukámnak 
hívja. Érted, ugye? Mindegy, hogy ki van a világban, vagy ki az, aki melletted áll, vagy ki nem áll 
melletted, van Istennél hatalmasabb? Kinek a gyermeke vagy? Van bizonyára egy fizikai 
vérvonalad, ugyanakkor a te Atyád, aki a te forrásod, Ő mindenki fölött áll, mindenkinél erősebb és 
hatalmasabb. Az Ő befolyása, azért valljuk be, azért egy kicsit nagyobb, mint bármely emberé itt a 
földön.  

Visszakanyarodva az eredeti gondolatomra, az idén sok mindent megtanulhattál és az elmúlt pár 
évben is, és ha ezt meg is tanultad, akkor jövőre sok minden könnyebb lesz, ha nem tanultad meg, 
akkor majd jövőre kell megtanulnod. De már előre tudnod kellene, hogyan reagálsz dolgokra, előre 
kész válaszaid kellene, hogy legyenek a felmerülő nehézségekre, problémákra.  

Bizony, ami a fontos és a mai üzenet központi lényege, hogy már előre tudnod kellene, hogy 
hogyan fogsz gondolkozni dolgokról, ha bármi felüti a fejét. Mondom, hogy nem riogatok, hogy 
valami rossz dolog történik, nem ebben van az elvárásom, mert valóban a jó idők is veszélyesek 
lehetnek. Dávid mikor került igazán nagy bajba? Amikor minden jó volt körülötte. Azt a bizonyos 
szörnyűséges, tragikus baklövését, amikor más asszonyát megkívánta, és nem csak, hogy 
paráználkodott vele és teherbe ejtette, hanem még a férjét is megölette, ez akkor történt vele, amikor 
minden körülménye tökéletes volt. Minden jó volt körülötte és talán kicsit unatkozott, vagy nem 
tudom.  

Amikor harcokban volt, amikor ő is ment a sereg élén a csatába, amikor voltak dolgok, amikkel 
szembe kellett szállni, amikor voltak nehézségek, akkor arra összpontosított, amikor pedig minden 
rendben volt, akkor elengedte magát. Úgyhogy mondom neked, hogy a jó idők veszélyesek, a rossz 
idők meg olyanok, hogy az Úr velünk van, bennünk van, és minden lehetséges nekünk, Ő túlvezet 
minket mindenen. Igen és ámen! 

 A hit nem változtatja meg minden körülményünket, de stabilan megtart bennünket minden 
helyzetben. Azon gondolkoztam a héten, hogy Jézus sem változtatott meg minden körülményt, 
amikor eljött a földre, nem változtatta meg az akkori társadalmi berendezkedést, normát, a 
gazdagságot, nem állt hadvezérként Izraelnek az élére és győzte le az elnyomó római sereget. 
Ezeket a körülményeket nem változtatta meg, de Isten királysága szerint cselekedett, hitben járt 
élete minden percében, és soha nem engedte, hogy a körülmények elmozdítsák Őt attól az 
elhívástól, attól a céltól, attól a küldetéstől, amiért Ő a földre jött. Semminek nem engedte, hogy 
kimozdítsa Őt.  

Nagy igazság van abban, hogy a hit nem a jó időkre való, hanem a nehezekre. De vajon 
nehéznek kell megélnünk a nehéz időket? Úgy kell megélnünk a nehéz időket, hogy leterheltek 
vagyunk? Úgy kell megélnünk, hogy levertek vagyunk, és ugyanúgy viselkedünk, mint ahogyan a 
világ: kétségbeesetten, fáradtan, depressziósan, magunkba fordulva? Persze, hogy nem! 

 Péter, miután a templom kapujánál szólt a sántához, a bénához, hogy a názáreti Jézus 
Krisztusnak nevében kelj fel és járj, nagy csoda történt, felbolydult az egész város, és elkezdett 
prédikálni, elkezdte az Igét, az Evangélium egyszerű rövid, tömör üzenetét hirdetni. Mondott egy 
olyan mondatot, ami felgerjesztett engem, amit szeretnék most fölolvasni. Ez egy nagyon jó 
prédikáció, javaslom neked, hogy tölts vele időt és elmélkedj rajta. 

 Péter beszélt a zsidóknak, beszélt a megtérésről, beszélt a régiektől való elfordulástól. 
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Apostolok cselekedetei 3,19. 
19. Bánjátok meg azért és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy így 

eljöjjenek a felüdülés idei az Úrnak színétől. 
A felüdülésnek az idei eljöjjenek! Azt mondja itt, hogy az újjászületés után eljön a te számodra a 

felüdülés, eljön számodra a fellélegzés, eljön számodra a megkönnyebbülés az újjászületés után. 
Megtapasztaltad ezt újjászületés után, hogy minden olyan könnyű lett? Egy páran igen, egy páran 
nem. De itt nem azt mondja, hogy talán majd te is tudsz ebből meríteni egy kicsit, hanem tényként 
közli, hogy eljönnek a felüdülésnek az idei. A fellélegzésnek, a megkönnyebbülésnek az ideje jött el 
nekünk, azonban ez nem automatikusan valósul meg, mert a forradalmi változást az elménkben 
bizony nekünk kell érvényre juttatni!  

Egy egész más mentalitást egy egész más gondolkozásmódot kell magunkra öltenünk, és ezt még 
sokan nem tettétek, nem tettük meg teljesen. Ugyanaz a befelé fordulós, világra figyelős, 
sajnálkozós, panaszkodós mentalitás. Megpróbálok hitet mutatni magamról, mert megtanultam pár 
kifejezést, hogy keresztényként hogyan kell viselkedni, és fogom magam úgy mutatni Istennek meg 
az embereknek, mintha hitben állnék, de igazából belül aggódás van, meg félelem van, meg 
kilátástalanság van, meg legyen már vége ennek az életnek, jöjjön már az elragadtatás, úgy tele 
vagyok mindennel! Ez a hozzáállás nem az, amit az Ige kér tőlünk! Ez a mentalitás egy megfáradt, 
egy megkeseredett mentalitás. Ez a gondolkozásmód nem az, amire felszólít minket az Ige. Mi arra 
vagyunk elhívva, hogy érvényre juttassuk Isten királyságát. Testvérem, nincsen más ezen a földön, 
csak te, akin keresztül Isten ki tud áradni! Az újjászületett hívők, a keresztények! Te vagy Krisztus 
Teste, és annyi változás lesz a világban, amennyit rajtad keresztül meg tud Ő tenni.  

Ó, Uram, változtasd meg a világot! Erre Ő azt mondja, hogy te vagy az, aki képviselsz engem, 
legyél te az, aki megváltoztatod a környezetedet! De hogyan? Én olyan kicsi vagyok! Hát akkor 
abban a kis mikrokörnyezetben, ahol élsz, a családodban, a munkahelyeden ott változtasd meg a 
légkört, az atmoszférát azzal, ami kiárad, kisugárzik belőled. Ezzel meg tudod változtatni a légkört 
körülötted, és ezzel megváltozik az a kis mikrokörnyezet, amiben élsz, az a világ, amiben élsz. 
Több szó van a világra: van a kozmosz, van az aion görög szó. Ez az aion lehet egy ilyen kis világ, 
amiben te élsz.  

Valaki egy kicsinyke faluban él, valaki a reptéren félig-meddig, van, aki egy vidéki faluban, van, 
aki egy nagyvárosban, vagy egy nagy cégnél. De mindenkinek vannak kapcsolatai, mindenkinek 
vannak rokonai, barátai, ismerősei, kollégái, és arra a kis világra, amiben te benne élsz, arra hatást 
tudsz gyakorolni.  

Van, akinek nagyobb hatása van a világra, mert például van egy mikrofon a kezében és 
közvetítik őt élőben, és így a szava több emberhez eljut. Lehet, hogy még több emberhez eljut a 
szava valamelyikőtöknek. De eljut a környezetedbe az, amit te képviselsz, aki te vagy igazából, ami 
benned van. Az a gondolkozásmód, az a mentalitás, ahogy gondolkozol, az vagy te. Az az ember 
vagy, ahogy gondolkodsz a szívedben, a bensődben. Nem az az ember vagy, most a tényleges 
dolgokról beszélek, amit reméltél, vagy elképzeltél magadnak, hogy de jó lenne majd odaérni. Most 
az az ember vagy, ahogy te gondolkozol. Ahogy gondolkozol magadról, az életedről, a 
szolgálatodról, a családodról, a gyülekezetedről, a munkahelyedről, a kollégáidról, az az ember 
vagy te. Ezt a Biblia mondja a Példabeszédek 23,7-ben: Mert amiként az ember gondolkodik 
magában, olyan is valójában.  

Én azt hiszem, hogy nagyon sok mindenben van lehetőségünk változni. Nagyon jó, ugye, hogy 
hallasz egy ilyen üzenetet? Na, már csak ez kellett nekem így év végére, ahelyett, hogy valami 
felemelőt hallanék, vagy bátorítást, hogy milyen jó lesz nekem jövőre! 

Jó lesz neked jövőre! Mert ha akarod, ha nem, amit itt hallasz, az hatást gyakorol rád. Azzal, 
hogy ide bejöttél és hallgatod, amit mondok, bármennyire is ellen akarsz neki állni, ez hatást 
gyakorol rád. Persze elutasíthatod és lepöröghet ez rólad, és nem muszáj meghallgatnod. De ez 
átformálja az életedet, ha valóban magadba engeded ezt, és valóban engeded azt, hogy ez a 
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hétköznapjaidban is, és nem csak vasárnap egy órában legyen jelen az életedben, akkor ez tényleg 
átformálja az életedet.  

Testvérem, önmagában nem attól változik meg az életed, hogy újjászülettél! Persze a 
szellemedbe új életet kaptál, élsz már Isten előtt. Megváltozik az ember élete, amikor születik egy 
gyermeke, teljesen átformálódik a család élete, előtte persze attól is megváltozik az életed, hogy 
megnősülsz, vagy férjhez mész, attól is megváltozik az ember élete, hogy más településre költözik 
esetleg, vagy egy másik lakásba, vagy panelből családi házba, vagy új munkahelyre kerül. Egy 
csomó mindentől megváltozik az embernek az élete.  

De az igazi átformálódás, az igazi változás akkor jön el az életedbe, amikor elkezded 
megcselekedni azt, ami a legfontosabb dolog az újjászületés és a Szent Szellem keresztség után, 
vagyis amikor elkezded megváltoztatni a gondolkozásmódodat, amikor elkezdesz másképpen 
tekinteni dolgokra, elkezdesz úgy nézni a dolgokra, ahogy a Biblia mondja, hogy tedd. Ez az, ami 
sokszor nehézkes, mert ez bizony kemény munka. Ez nem úgy jön, hogy reggel úgy ébredek, hogy 
már teljesen átformálódott az a kultúrám, az a sokéves gondolkozás rendszer, amiben vagyok. Mert 
amibe belekerültél az elmúlt öt, tíz, húsz, ötven év alatt, azok nem csak egy-egy gondolat itt-ott, 
amiről neked véleményed van, hanem egy rendszer, egy kerékvágás, az elmédben egy bizonyos 
sablon. Sablonok szerint gondolkodsz, képekben gondolkodsz sablonok szerint, mert eddig is így 
tetted.  

Jó lenne, ha ezt akár kézrátételes imádsággal meg lehetne változtatni! Jó lenne, ha lenne arra 
lehetőség, hogy könyörög érted az egész gyülekezet, és megváltozik a gondolkozásmódod. De ez 
nem így működik, ez egy személyes, egyéni feladat, és felelősség! Senki nem tudja ezt helyetted 
megtenni, se én, se a pásztorod, se a szomszédod, se a férjed, se a gyermeked, se a szüleid. Ez 
annyira egyéni, annyira személyes, hogy senki nem képes és nem alkalmas arra, hogy ezt megtegye 
helyetted, még Isten sem! Amikor ezt nem tesszük meg, akkor van az, hogy Isten szeretne még 
többet adni, szeretne még nagyobbat adni, szeretne még inkább kiáradni, szeretné az Ő nagy 
teljességét, nagy bőségét még inkább rád árasztani, de egyszerűen az elméd lekorlátozza Őt. Mert 
egy kis dobozban, egy kis szűk vonalon belül gondolkozol, és nem mered elhinni, hogy Istennél van 
nagyobb és több és szélesebb és bőségesebb, akár anyagiakban, akár az egészségedet tekintve, akár 
a gyülekezeted állapotát tekintve, akár a kapcsolataidat, a házasságodat, a gyermekeddel való 
kapcsolatodat tekintve, és lehetne ezt sorolni az életed minden területére.  

Mi vagyunk azok, akik korlátozzuk Isten mozgásterét a saját életünkben. Mivel? Azzal, ami 
folyik az elménkben! Az egy háború azokért a képekért, azokért az elképzelt dolgokért, amelyek 
vagy előre viszik az életedet, vagy hátrafelé. Mert a sátán harcol azért, hogy megnyerje azt a 
látásmódot, azokat a gondolkozás sémákat, amelyekben te gondolkozol.  

Isten is azon van, hogy megnyerje az elmédet arra, hogy el tudd hinni végre legalább az 
agyadban, hogy Ő több mint elegendő, hogy Ő az El Shaddai, Ő a bőség Istene, Ő a hálaadásnak és 
a túláradásnak az Istene! Hogy végre lásd magad ezekben a képekben az Ige alapján úgy, hogy te 
nem a csóró kis nyugdíjas vagy, meg a szegény kis fizikai munkás, hanem az az ember vagy, aki 
meg vagy váltva, a Bárány vérében meg vagy mosva, meg vagy igazítva, bűn nélküli vagy Ő előtte, 
szeretett vagy!  

Isten jó és annyira nagyon-nagyon szeret, hogy amikor megértést kapsz, hogy ez a szeretet, 
amellyel Ő van feléd, milyen mély, milyen hosszú, milyen magas, ez a sokdimenziós szeretet 
mennyire nagyon nagy, akkor eltűnik minden félelmed. A szeretet kiűz minden félelmet!  

Amikor megismered, hogy mennyire szeretett vagy, mennyire áldott vagy, hogy mennyire 
győztes vagy, mennyire sikeres vagy Őbenne, és hogy milyen lehetőségeid vannak Krisztusban, ami 
a világnak nincsen meg. Amikor végre felfogod ezt, ezeken elmélkedsz, elkezded ezeket a képeket 
látni magadról az Ige alapján, akkor jelenik meg a hit, és akkor azt mondod, hogy igen, ez én 
vagyok!  

Megragadod ezt és kimondod, mert Isten ezt a képet odapecsételte a szívedbe, odafotózta. 
Megragadod ezt a képet. Ugyanezt akarja a sátán is, hogy megragadd azt a képet, amit ő mutat. 
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Például mond az orvos neked valamit, hogy barátom, bocs, de itt a vége! Olyan dolgokat láttam a 
röntgenen, meg az MR-en, meg a CT-n, hogy az alapján nincsen sok időd hátra ezen a földön. Erre 
azonnal jön a kép az elmédbe, hogy beteg vagy, hogy pár hónap van vissza, hogy milyen 
szerencsétlen vagy, és már látod a betegségedet, látod a leépülésedet, a halálodat, és a temetésedet, 
és azon veszed észre magad, hogy vajon kik fognak eljönni a temetésedre. Ezen gondolkozol. Így 
működik a sátán, hogy megragadja az elmédet. De megragadja akár a családoddal, a házasságoddal, 
gyermekeddel kapcsolatban. Már látod a bírósági tárgyalást, hogy váltok. Már látod az 
osztozkodást, a lesajnáló családtagokat, hogy jaj, hogy történhetett ez meg, és mindenféle ilyen 
dolgokat előrevetít az elmédben. Vagy azt, hogy egyedül fogsz meghalni, öregen, magányosan, 
senki nem nyitja rád az ajtót. Mindenféle ilyen képet hoz eléd. Meg hogy nem tudsz ide felállni, 
mert össze fogsz esni, elájulsz, mert fáj a fejed. Hozza ezeket a képeket, de ilyenkor mondanod kell, 
hogy most állj! Nem engedem meg ezeket a képeket, nem engedem meg az elmémben ezeket a 
gondolatokat, hogy ezeken gondolkozzak! Mert amikor ezt megengeded, vagy fontolóra veszed, 
akkor elkezdesz benne hinni. Egyre valóságosabbá válik. Amikor ezek a képek erősödnek, élővé 
válnak benned és már összeálnak egy videóvá, és látod a folyamatot, hogy a temetési gyászmenet 
hogyan megy a ravatalozótól a sírig, vagy azt, hogy idős nyugdíjasként nem tudod beemelni a 
lábadat a kádba. Egy csomó ilyen kép van előttünk.  

Mondhatod azt, hogy én nem szoktam ilyeneken gondolkozni, mégis megbetegedtem. Én nem 
gondolkoztam azon, hogy el fogok szegényedni, mégis elszegényedtem. A gondolkodásmódod nem 
volt beteges? A gondolkodásmódod nem volt szegényes? Testvérem, azok vagyunk ma, ahogy 
gondolkoztunk az elmúlt években! Jövőre azok leszünk, ahogy gondolkozunk most, amiket 
kivetítünk az elménkben magunkról, amiket kimondunk a szánkkal, és amiket megragadunk a 
hitünkkel. Nem a reményvesztett kesergést kell szólni, hanem azt, amit az Ige mond. Csak az Ő 
beszéde igaz szó a szánkban. Minden más hazugság! Ami nincs összhangban Isten beszédével 
velünk kapcsolatban, az hazugság. Nem szabad ezt megengednünk! Neked tudnod kell azt mondani 
magadnak, nagyon sokszor, hogy nem, ezt nem engedem meg, hogy megtörténjen! De micsoda? Az 
a gondolat, ami átfutott az agyadon. Én nagyon sokszor mondom ezt, hogy nem engedem, hogy ez 
megtörténjen, a Jézus nevében, és megszűnik! El kell kezdened úgy gondolkodni magadról, hogy 
látod magad felkenten, látod magad győztesen, egészségesen, látod magad, hogy kijöttél abból a 
helyzetből. Ha betegségtünet van a testedben, akkor látnod kell magad gyógyultan! Ha fáj a 
derekad, el kell képzelned, időt kell szentelned arra, hogy kimész a kertbe, és nem leguggolsz nagy 
nehezen, hanem lehajolsz. Látnod kell magad, hogy a gyerekeiddel focizol, vagy kézilabdázol, vagy 
bármit csinálsz. Nem úgy szállsz be az autóba, hogy jaj, valahogy meg kell támasztanom magam, 
hanem frissen és üdén. A nyolcvanévesek úgy, mint a tizennyolcévesek. Látnod kell! Előbb kell ezt 
látnod a szellemedben, a hited szemével, mint ahogy a fizikai szemeiddel meglátod. Látnod kell a 
házasságodat úgy, hogy túláradó békesség van, hogy mindent meg tudtok beszélni. Látnod kell a 
gyermekedet úgy felnőni, hogy nem viszi el őt semmilyen rossz társaság, és ha el is vitte valamilyen 
irányba, ha valamilyen irányba már kimozdult egy kicsit, akkor is látnod kell, hogy visszatér. Mert 
az Úr angyalai ott vannak mellette, felette, és védelmezik őt. Egyik legjobb eszköz, amit Istentől 
kaptál arra, hogy az életed jó irányba tereld, az az elméd és a képzelőerőd. A kicsinyes 
gondolkodásmód, a berögzött, világi mentalitás korlátok közé szorítja Istent. Kulcsfontosságú az 
elménk, a saját magunk és Isten kezében is, mert az elménk visszatükröződése vagyunk. Ahogy 
gondolkozol, az vagy te. Szokták mondani, hogy az vagy, amit megeszel, ez a világi mondás. De az 
igei mondás szerint az vagy, ahogy gondolkozol. Amiről gondolkozol, az fog kijönni a szádon. 
Igazából a szív teljességéből szól a száj. Hogyan jön beléd a szív teljessége? Hogyan alakul ki 
benned? Úgy, hogy elmélkedsz, forgatsz magadban dolgokat. Gondolkozol, képeket, videókat látsz 
magadról, másokról. Ez az, ami igazából téged jellemez. A hozzáállásod az élet dolgaihoz ettől 
függ. Az életminőséged az elméd jellegétől függ. Az anyagi életed pozitív vagy negatív irányban is 
a gondolkodásmódodtól függ. Az elméd vagy felemel téged, vagy pedig porig aláz. Ilyen ereje van! 
Mondhatod, hogy igazából ez a szavakra is igaz, meg a cselekedetekre is igaz. De testvérem, 
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honnan indul ez az egész? Mit fogsz kimondani a szádon? Az emberek nem beszélnek úgy, hogy 
előtte ne gondolkoztak volna rajta. Van egy-két mondat, amit nem gondolunk át és csak úgy 
kivágjuk magunkból, úgy odacsapjuk a másiknak. De az életed főbb irányát, amiket kimondasz, 
ahogy beszélsz, ahogy képviseled magad vagy másokat, vagy Istent, meghatározod azzal, amin 
gondolkoztál előtte. Ez nem egy agykontrollos, New Age-es hazugság, hanem ez Isten Igéje! A 
többiek mind-mind az Ige másolatai, hamisítványai. Az vagy, ahogy gondolkozol. Sok hívő nem 
tudja kihasználni a szellemének a lehetőségeit, mert a gondolatai nem helyesek.  

Egy pár Igét nézzünk meg.  
Jakab 1,25. 
25. De aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe és meg is marad abban, és nem 

feledékeny hallgatója, hanem cselekvője is annak, az áldott lesz cselekedeteiben.  
Ismeri mindenki ezt az igeverset. Belenéz a szabadság tökéletes törvényébe. Ez Isten beszéde! 

Bele kell abba néznünk, és forgatnunk kell magunkban.  
Példabeszédek 4,20‒22. 
20. Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédeimre hajtsad füledet.  
21. Ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket a te szívedben.  
Azt mondja ez az igerész, hogy lásd Isten beszédét, mert az ad életet és egészséget a testednek. 

Hogyan lehet egy beszédet látni? A Bibliának nagyon sok olyan igeverse van, amely egy képet fest 
le valamiről. Jézus példabeszédei, történetei mind ilyen képi beszédek azért, hogy az emberek el 
tudják azt képzelni. A magvetés, a tíz szűz, a bolond, a talentumos példa és lehetne sorolni nagyon 
sokat, mind-mind valamilyen kis rövid videó az elmédben, amit elképzelsz, amit elgondolsz. Így 
lehet látni Isten beszédét, hogy elgondolkozol azon, hogy Ő mit mondott. Elgondolkozol és ezeket a 
képeket magadban kialakítod. Amikor a kisgyermeknek mesét olvasnak, az miért jó dolog? Mert a 
pár éves gyerek, a kis óvodás azt, amit hall, elképzeli az ő kis képzelőerejével, és így fejlődik 
mindenféle tekintetben. Fejlődik a képzelőereje, fejlődik a szókincse, és az a képessége, hogy 
működtesse az elméjét. Amikor beraknak egy gyereket a tévé elé, vagy a tablet elé, és képben 
megkapja azt az információt, amit ott lát, nincs rákényszerítve arra, hogy elképzelje. Mondjuk, ha 
háttal ülne a tévének és csak hallaná a történetet, az megint egy másik dolog. De, amikor mesélnek 
egy kisgyereknek, ezt még a világ is tudja, hogy mennyire hasznos, és jó dolog.  

Most ti nem gyerekek vagytok, én meg nem mesemondó, hogy elképzeljétek a dolgokat, de ettől 
függetlenül Isten beszéde hasonló elvek alapján működik. Meglepően sok keresztény hitvilágában, 
úgy is mondhatnám, hogy a gondolkodásmódjában, a gondolatsémáiban nincs benne sem a 
gyógyulás, sem a bőség, sem a győzedelmes élet, sőt, ellene vannak. Miért vannak ellene? Mert 
másképpen gondolkoznak róla. Miért gondolkoznak másképpen róla? Mert más dolgokat hallottak, 
másra figyelnek, és ezért másképp alakult ki bennük. Hogyan lehet ezt megváltoztatni? Be kell 
mutatni az igazságot. Amikor látja a vallásos szomszédod, vagy a vallásos rokonod azt, hogy te 
megéled a hitedet, és tényleg előremegy az életed, annál jobb bizonyságtétel nem nagyon van. 
Papolhatsz, mondhatod neki, idézheted az Igét, bármit tehetsz, mert bármi ellen lehet más Igét 
hozni, mert bármit meg lehet magyarázni az Igéből, ha nem helyesen hasogatjuk. De, amikor neked 
vannak tényeid, vannak eredményeid, vannak gyógyulásaid, vannak értékeid, és erkölcsi értékekre 
gondolok, de akár anyagi értékekre is, hogy tényleg előremegy az életed, az ellen mit lehet hozni? 
Azt mondják, lehet, hogy az ördögtől van, hogy meggyógyultál. Nevess egy nagyot ilyenkor!  

22. Mert életük ezek azoknak, akik megnyerik, és egész testüknek egészség.  
Élet jön ki a szívedből, a szíved gondolatai határozzák meg azokat a képeket, amiket látsz. Ez 

benned mindenféleképpen működik. Ha tudsz róla, ha akarod, ha nem, ez eddig is működött, és 
ezután is működni fog! Testvéreim, ha nem tanuljuk meg, hogy ezt jó értelemben az Ige alapján 
működtessük, akkor ez a képzelőerő, hogy elgondolunk dolgokat, amit egyébként Isten belénk 
teremtett, ellenünk fog dolgozni. Ellenünk dolgozik! Mert el fogod képzelni akkor a hiányt, a 
veszteségeket, el fogod képzelni azokat a rossz dolgokat, amiket igazából nem szeretnél. Ezek a 
képek valóságot öltenek benned, amin gondolkozol, mert hiszel benne.  
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Az első előfordulási helye ennek a képzelőerőnek a Bibliában, egyébként nagyon sok helyen 
van, 1Mózesben van.  

1Mózes 6,5. 
5. És látá az Úr, hogy megsokasult az ember gonoszsága a földön, és hogy szíve 

gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz.  
Ez a szív első említése az Igében. Itt a szív gondolatának az alkotásáról beszél, azaz, a 

képzeletről. Azt mondja az Úr, hogy szíve gondolatának alkotása szüntelen csak gonosz. Így 
vagyunk, akár még keresztényként is, ha nem újítjuk meg az elménket, hogy a szívünk gondolata 
gonosz lesz. Ó, pásztor, nem, te félreértettél valamit, én nem vagyok gonosz, én jó szándékú ember 
vagyok! Amikor úgy gondolkozol magadról újjászületett keresztényként, hogy beteg vagy, hogy 
gyenge vagy, hogy neked nincs képességed, lehetőséged, erőd semmihez, és te vagy a földigiliszták 
rendje alatt lévő osztályban lévő akárki, és te egy hitvány ember vagy, akkor gonoszak a 
gondolataid! Ha azt gondolod, hogy a betegség Istentől jön, ez egy gonosz gondolat. Ha azt 
gondolod, hogy a szegénység egy jó dolog, akkor ez egy gonosz gondolat. Hány hívő gondolkozik 
úgy, hogy én nem akarok sokat, én alázatos vagyok, nem akarok meggazdagodni, mert a pénz 
minden rossz gyökere!  

Nagyon szeretnék erről is egy tanítássorozatot, mert sok ember korlátozza be saját magát és saját 
anyagi jólétét azzal, hogy nem helyesen gondolkozik erről. A gazdagságnak egy célja van, hogy 
átfolyjon rajtad és áldás legyél mások számára. Emellett téged is megáld, de a gazdagságnak nem ez 
az elsődleges célja Istentől feléd. Az, hogy meggyógyulj, elsősorban rád van jó hatással, de amikor 
egészséges vagy, akkor tudod képviselni Isten Igéjét, és nem vagy minden nap, minden órában 
kényszerítve arra, hogy a gyógyulásodért tegyél valamit. Mennyivel jobb egészségesnek lenni? 
Akkor tudod munkálni, és végezni Isten tervét és munkáját. Amikor ez nem így van, amikor az 
ember beteg, akkor bizony sokkal nehezebb Isten munkáját végezni, mert hátráltatva vagy. Az 1Mózes 
11-re lapozzatok. Ez egy kulcsige ezzel kapcsolatban.  

1Mózes 11,5‒6. 
5. Az Úr pedig leszálla, hogy lássa a várost és a tornyot, melyet építenek vala az emberek 

fiai.  
6. És monda az Úr: Ímé, e nép egy, s az egésznek egy a nyelve, és munkájának ez a kezdete; 

és bizony semmi sem gátolja, hogy véghez ne vigyenek mindent, amit elgondolnak magukban.  
A bábeli torony építéséről van itt szó, ebben az igekörnyezetben. Azt mondja, hogy amit az 

ember kigondol, azt véghez viszi. Minden dolog, amit ezek elképzelnek, azt véghez viszik. Az volt 
itt a probléma, hogy ezek a gondolatok, amiket itt ezek az emberek gondoltak, gonosz gondolatok 
voltak, és a gonosz gondolatokból következtek a gonosz tettek. Istennek közbe kellett lépnie, és 
meg kellett akadályoznia azt, hogy ne tudjanak ezzel a gonosz gondolkodásmóddal egységben 
lenni, mert ezzel a megváltás munkáját akadályozták volna. Jézus első eljövetelét akadályozták 
volna, ezért kellett Istennek korlátok közé szorítani az embereket. Összezavarta a nyelvet, hogy ne 
tudjanak egymással beszélni, és így nem tudják egymással a gondolataikat úgy megosztani, hogy 
egységre jussanak.  

Azt mondod, hogy ó, hát akkor velünk, keresztényekkel mi van, akkor mi is ilyen korlátok között 
vagyunk? Nem, mert Ő adta a Szent Szellemet és a Szent Szellem nyelve közös, és a hit nyelve 
közös. Nagyon sok minden van ebben az igeversben. Az elménk többfunkciós, tud érvelni logika 
alapján, és tud képeket alkotni. Mindenkinek így működik az elméje és a gondolkodásmódja. Isten a 
Bibliában rengeteg képpel magyaráz, és mutat be nekünk, embereknek dolgokat, mert az Ige képet 
fest a mi szívünkbe, ami által kialakul a hit bennünk. Tehát az Ige képet fest rólunk és egy kép 
többet mond ezer szónál. Ismeri mindenki ezt a kifejezést. Ez nagy igazság! Az ember szíve össze 
van kötve a képzeletével és meg kell engednünk Istennek azt, hogy látást adjon nekünk. 
Használnunk és aktiválnunk kell azokat az alapelveket, amiket Ő ebben nekünk adott.  

Az elméd mindenképpen aktívan működik, ha használod az Igére és az Igével összhangban, ha 
nem. De ha nem használod az Igével összhangban, akkor ellened fog dolgozni. Ez egy tényszerű 
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igazság a Bibliában. Ha táplálod az elmédben és a szívedben az Igét, akkor annak alapján fogsz 
beszélni, cselekedni, és annak alapján fogod a gyümölcsöket learatni. Ha a világ dolgaival van tele az 
elméd, akkor az ellened fog működni. A képzelőerőd meghatározza azt, hogy mi történik az életedben. 
Legyen ez a zárszó! Legyen dicsőség Istennek! Halleluja! 

Ha pár mondatban összegezni kellene azt így év végén, hogy miről is van szó, nézzünk hátra, 
nézzünk magunk köré, nézzünk előre, jó dolgok vannak előttünk. Miért? Mert látjuk az Igében azt, 
hogy az Ige igazság, és ez a kép valósággá válik az életünkben. Ámen! Látnod kell az új autót, hogy 
beülsz, érezned kell az illatát. Valaki már a karácsonyi húsleves vagy a halászlé illatát érzi, vagy a 
bejgliét. Azokat a képeket, amiket te látsz, azokat te látod, annak ellenére, hogy bizony időnként a 
szád megmutatja, hogy mit gondolsz. De nem is fűzöm tovább a gondolatmenetet, majd valamikor ezt 
folytatjuk, Isten dicsőségére. Dicsérjük az Ő nevét!  

Egy közös hitmegvallásra hívlak benneteket. Kiváltképp azokat, akik először vagytok itt 
közöttünk. Együtt fogunk imádkozni, és megvalljuk a hitünket a feltámadt Jézus Krisztusról, és 
Jézus Krisztusban. Azt tanítja a Biblia, hogy ha te a száddal megvallást teszel arról, hogy Isten 
feltámasztotta Őt a halálból, és te ebben hiszel is, hiszed, hogy Ő meghalt érted, és ezt kimondod a 
száddal, akkor egy csoda történik meg benned, a szellemedben: újjászületsz. Olyan állapotban, sőt, 
egy jobb állapotban találtatsz így Isten előtt, mint amilyen állapotban Ádám volt a teremtéskor, a 
bűnbeesés előtt. Megigazultságot, szentséget és örök életet nyersz az Őbenne való hit által. Ez 
független a cselekedeteitől, független attól, hogy mit tettél ez idáig, hogyan élted az életedet, jól 
vagy rosszul, mit hibáztál, vagy milyen erényeket tudsz felmutatni. Ez független ettől. Nem a te 
cselekedeteid alapján, nem a te viselkedésed alapján, nem azért, mert méltó vagy rá, hanem azért, 
mert Isten annyira szeretett. Ő ezt ajándékba adja. Neked és nekem is azt kell tennünk, hogy ezt 
egyszerűen elfogadjuk. Erre a hitmegvallásra hívlak benneteket, hogy mondjátok velem együtt, 
közösen.  

Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért a Biblia tanítása 
szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból az én megigazulásomért. Kérlek Téged, Jézus, 
legyél az én Uram, legyél az én Megváltóm, legyél az én Gyógyítóm! Én most hittel megvallom itt 
emberek előtt, nem szégyenlem, hogy Jézus, Te vagy az én Uram, Te vagy az én Megváltóm, Te 
vagy az én Gyógyítóm! Ez az örök igazság! Elfogadom a munkádat, hogy a Te véred megmosott 
engem minden bűntől és örök életet adott nekem a Jézus Krisztusban. Ámen! 

Üdvözlünk a családban! Egy nagyon nagy népes család tagjai lettetek, ha ezt most vallottátok 
meg először. Itt még nincs vége, a Szent Szellemmel be lehet teljesedni és erre is majd sort 
kerítünk. Meg lehet tapasztalni Isten erejét, a fizikai testben meg lehet gyógyulni és meg lehet 
gyógyulni az érzelemvilágunkban is, a lelkünkben is. Ő a Gyógyító és Őt képviseljük, az Ő ereje 
működik és munkálkodik közöttünk. 
 

*A függőleges vonallal jelzett igeversek más fordításból származnak. 
A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik. 
 

 


