
Krisztus Szeretete Egyház, Ságvár — Szeretettel várunk egy látogatásra: www.bekevar-portal.hu  

1/8 — Horváth Sándorné, Éva — Bibliahű tanítások: http://bekevar.fw.hu/sagvar-hang.htm  

TALAJTÍPUSOK 
Horváthné Éva élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

KSZE Ságvár, 2021. 10. 15. 
 
Drága mennyei Atyánk, hálásak vagyunk a Te jelenlétedért, ami a mai napon itt jelen van. 

Köszönjük ezt az egységet, Uram! Azt mondod az Igédben, ha ketten vagy hárman egybe 
gyűlünk, akkor Te itt vagy közöttünk. Hálásak vagyunk ezért, Uram! Köszönjük az igaz 
szíveket, akik a mai napon itt jelen vannak. Köszönöm a testvéreimet! Köszönöm azokat, akik 
itt vannak és azokat is, akik nincsenek itt. Megáldjuk őket és gyógyulást szólítunk a testükre, 
teljes épséget, Jézus nevében. Köszönjük, mennyei Atyám, a Te irgalmadat, kegyelmedet, ami 
az életünk felett van. Köszönjük a mindennapi védelmedet, Uram, hogy nem ütjük meg a 
lábunkat a kőbe, mert az angyalaid vigyáznak ránk minden lépésünkben. Köszönjük, mennyei 
Atyánk, hogy a menny összes erőforrása rendelkezésünkre áll minden napon. Köszönjük a Te 
drága, szent Igédet, ami egy mag a számunkra. Köszönjük, hogy ez a mag növekedik, 
hatalmassá válik és meggyökerezik, mélyen a szívünkben és hatalmas gyümölcsök lesznek 
ezen a fán, Jézus nevében. Te vagy a szőlőtő, mi vagyunk a szőlővesszők és mi Rólad 
táplálkozunk, Uram. Köszönjük ezt Neked, Jézus nevében! Áldunk és dicsérünk, mennyei 
Atyám! Köszönjük az életünket! Köszönjük azt, hogy minden helyzetben, minden 
problémában velünk vagy! Csak Rád tekintünk, mert Te hozol ki minden helyzetből. 
Köszönjük, mennyei Atyám, a drága Szent Szellemet, Aki elvezet minket minden igazságra és 
igazgatja az életünket. Hálásak vagyunk, hogy minden napon megújulunk a drága Szent 
Szellemed által. Az a drága Szent Szellem lakik bennünk, Aki feltámasztotta az Úr Jézust a 
halálból. Köszönjük, hogy ez a drága Szent Szellem megújítja a mi halandó testünket is a 
bennünk való lakozása által. Áldunk, dicsérünk, magasztalunk Téged. Köszönjük, hogy 
kijelentéseket, megértéseket kapunk a Te Igédből. Köszönjük, hogy tovább adhatjuk a mi 
kijelentéseinket, Uram, ami Tőled származik. Áldunk, dicsérünk, magasztalunk, Uram. 
Szeretünk Téged és köszönjük, hogy megajándékoztál a Te szereteteddel és köszönjük, hogy 
ez a szívünkben van és kiárasztjuk mások felé, Jézus nevében. Köszönjük a munkálkodásodat 
is, Uram, amely rajtunk keresztül végbe megy és meglátszik rajtunk, hogy Krisztus követői 
vagyunk, és mások ezt megérzik, Jézus nevében. Köszönjük és hálásak vagyunk mindenért, 
Uram, amink van, ami Tőled származik, Uram. Mert minden jó adomány felülről származik, 
Tőled, a mennyei Atyától. Köszönjük ezt! Köszönjük a drága Úr Jézusunkat, aki megváltott 
minket minden betegségtől, minden bajtól, minden keserűségtől, minden fájdalomtól. 
Köszönjük az Úr Jézusnak! A mai napon is ugyanúgy munkálkodik bennünk az a kenet, amit 
az Úr Jézus elvégzett a kereszten. A megváltás összes eleme, műve munkálkodik bennünk és 
az már ép a szellemünkben és hisszük azt, hogy a növekedésünk által testünkre is kiárad és 
minden helyzetre, Jézus nevében. Áldunk, dicsérünk, magasztalunk! Jézus az Úr az életünk 
felett és Magyarország felett. Dicsérünk, magasztalunk, Uram, Jézus nevében. Ámen. 
Halleluja. 

A mai napon is veszünk úrvacsorát, Jézus nevében, Pál apostol írása szerint. Az 
1Korinthus 11-ből olvasom fel hozzá az Igét. Pál apostol nem volt ott a vacsorán az Úr 
Jézussal, de ő a Szent Szellemtől vette, amit az Úr Jézus tett, amit Jézus mondott, hogy az Ő 
testével táplálkozzunk és az Ő vérét igyuk. 

1Korinthus 11,23–26. 
23. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam: hogy az Úr Jézus azon 

az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret, 
24. És hálákat adván, megtörte és ezt mondotta: Vegyétek, egyétek! Ez az én testem, 

mely tiérettetek megtöretik; ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. 
Köszönjük, drága Úr Jézus, a megtört testedet, amelyben a gyógyulásunk van, a testünk 

épsége, ezért a mai napon is magunkhoz vesszük ezt, Jézus nevében. Ámen. 
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25. Hasonlatosképpen a pohárt is vette, minekutána vacsorált volna, ezt mondván: E 
pohár amaz új szövetség az én vérem által; ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az 
én emlékezetemre. 

Köszönjük, drága Úr Jézus, a kiontott, drága, szent véredet, amely végigfolyt a kereszten. 
Köszönjük, hogy megtisztítottál minden bűntől bennünket és minden napon tisztítasz, a Jézus 
nevében. Ámen. 

26. Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e pohárt, az Úrnak halálát 
hirdessétek, amíg eljövend. 

Ámen. 
Köszönjük a mennyei Atyának és az Úr Jézusnak ezt a jelenlétet, ami a mai napon itt van. 

Hisszük azt, hogy ez átjárja a testünket, a lényünket és megújulunk napról napra. Ma a 
magvető példázatáról szeretnék beszélgetni, egy kicsit tanulmányozni ezt a részt az Úr Jézus 
és a Szent Szellem segítségével. Isten Igéje azt írja, Jézus azt mondta, ha a magvető példázatát 
nem értjük meg, akkor a többi példázatot sem fogjuk. Mert itt az Igéről van szó, hogy milyen 
mélyen gyökerezik meg a szívünkben és azt tápláljuk, hogy növekedjen és gyümölcsöt tudjon 
teremni. Nagyon fontos, hogy az a gyökér mélyen a szívünkbe legyen. Erről a Márk 
evangéliumban fogjuk tanulmányozni az Igét. 

Márk 4,26. 
26. És monda: Úgy van az Isten országa, mint mikor az ember beveti a magot a 

földbe. 
Isten országáról tudjuk, hogy szellemi, a fizikai pedig az, amikor a magot veti az ember a 

földbe. Nem elég az, csak kiásom a gödröt és nem vetek bele semmit, csak imádkozok fölötte, 
akkor nem fog a mag kikelni, be kell vetni a magot a földbe! Ez azt is jelenti, hogy ahogy az 
ember veti a magot, ahogy a pásztorok, evangelisták, és mindazok, akik hintik a magot, tehát 
hirdetik az evangéliumot szellemi úton, meg kell tenni fizikailag, hogy elmenni és hirdetni az 
evangéliumot. 

Márk 4,14. 
14. A magvető az Igét hinti. 
Ha az evangéliumot hirdetjük, abban mind Ige van. Négy fajta talaj van, ahova a magot el 

tudjuk vetni. De a négy fajta talaj között nagy különbség van. Fontos tudni, hogy melyik mit 
jelent. Egy kicsit belemegyünk ezekbe a részekbe, mert Jézus a sokaságnak felolvasta a négy 
talajtípust. 

Márk 4,3–8. 
3. Halljátok: Ímé, a magvető kiméne vetni. 
4. És lőn vetés közben, hogy némely az út mellé esék, és eljövének az égi madarak és 

megevék azt. 
5. Némely pedig a köves helyre esék, ahol nem sok földje volt, és hamar kikelt, mivel 

nem volt mélyen a földben. 
6. Mikor pedig fölkelt a nap, elsüle, és mivelhogy nem volt gyökere, elszáradt. 
7. Némely pedig a tövisek közé esék, és felnövekedének a tövisek, és megfojták azt, és 

nem adott gyümölcsöt. 
8. Némely pedig a jó földbe esék; és ád vala növekedő és bővölködõ gyümölcsöt, és 

némely hoz vala harmincannyit, némely hatvanannyit, némely pedig százannyit. 
Ez a négy talaj fajta van és erről szeretnék szellemi módon beszélni és megmagyarázni az 

Egyszerű fordítás szerint. Ezt a sokaság előtt mondta Jézus, a tanítványainak viszont elmondta 
szellemi úton is, mert megkérdezte tőlük, hogy még mindig nem értitek? Fontos, hogy 
odafigyelve hallgassuk az Igét, mert meg kell értenünk. A tanítványoknak azért magyarázta el 
a talajfajták részletes értelmét, mert nekik ezt tudni kell. Ezt az ő érdekükben tette, ugyanúgy, 
ahogy nekünk elmagyarázza az Ige. A sokaságból nem mindenki érti ezt, mert aki a világban 
nem él az Igében, nem érti, hogy miről beszélünk. 
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Márk 4,13–20. Egyszerű fordítás 
13. Azután Jézus ezt kérdezte: Nem értitek ezt a történetet? Akkor hogyan fogjátok 

megérteni az összes többit?! 
14. A földműves olyan emberhez hasonlít, aki Isten üzenetét hirdeti. 
Itt van az Igében, hogy hirdetni kell az Igét. Itt kezdi el magyarázni.  
15. Az ösvényre hullott magok esete azokat az embereket jelképezi, akik hallják 

ugyan Isten üzenetét, de a Sátán azonnal kilopja azt a szívükből. 
Az útfélre esett magról beszél. Az útfél tudjuk, hogy jó kemény, tömör talaj, amiben nem 

tud a mag gyökeret verni. Amikor viszik a traktorok is a magokat az úton és lehullik a mag, 
akkor rögtön jönnek a madarak és felcsipegetik, mert nem tud gyökeret verni. Isten Igéje is 
ilyen, hogy halljuk az Igét, de nem marad meg, mert a sátán, és a világ dolgai rögtön elveszi a 
figyelmünket. A 4. versben olvastuk, hogy az égi madarak jönnek és felcsipegetik. 
Képzeljétek, az égi madarak, az a sátán, az ördög. Ezt is fontos, hogy megértsük.  

16. A köves földbe vetett magok esete azokat példázza, akik hallják Isten üzenetét és 
nagy örömmel azonnal be is fogadják. 

17. De az üzenet nem tud meggyökerezni, ezért csak rövid ideig él bennük. Amikor 
baj és üldözés éri őket Isten üzenete miatt, hamar kiábrándulnak és elfordulnak tőle. 

A következő, a köves talajra esett mag. Ott van egy kis föld a kövek között, meg tud 
gyökerezni a mag. Ki is hajt egy darabig, csak elsül. A 6. versben így írja, hogy elsül, a nap 
megperzseli, kiszárad. Ez azt jelenti, hogy örömmel fogadják, bekerül a gyülekezetbe, hallja 
az Igét, örül neki, jaj, de jó itt, és pár alkalom után sehol nincs. Beszél emberekkel, hogy 
milyen jó az Ige, mennyire feldobódik tőle, és utána beszélget másokkal, akik lebeszélik róla. 
Kilopja a sátán belőlük. a lelkesedést. Nincs mély gyökér, ezért meginog, nem tud gyökeret 
verni a mag. Vagy amikor baj van, ha jön valamilyen megpróbáltatás, rögtön elvetik az Igét. 
Nem tudják befogadni Isten üzenetét és el is fordulnak tőle, most hol vagy Istenem, miért nem 
segítettél? 

18. A tüskés gyomok közé hullott magok esete olyanokat jelképez, akik hallják és 
befogadják Isten üzenetét. 

19. De azután a földi élet gondjai, a meggazdagodásra való törekvés, vagy az egyéb 
dolgok utáni szenvedélyes vágyakozás elfojtja bennük Isten üzenetét, ezért nem hoznak 
termést. 

Amikor olyan helyre esik a mag, ami nagyon gazos. Gyökeret ver, növekszik is egy 
darabig, csak a gaz teljesen kiöli. Nem kap tápanyagot, mert elszívja a gyom. A mi 
esetünkben, a keresztények esetében is, akik befogadják a magot, meg is gyökerezik egy 
kicsit, ki is nő, csak a világi gondok eltérítik. Van, akit a pénz visz el, van, akit a kívánságok, 
hogy megyek mindennap bulizni, vagy folyamatosan rohanok haza, mert megy a sorozatom. 
Ezek mind elveszik Isten Igéjétől az idejét is és a gondolatokat is, mert Isten Igéjét teszi 
utoljára, nem az az első. Azt teszi utoljára és a végén már el is felejti, hogy van Isten Igéje és 
kéne vele foglalkozni. Nem elég csak tízpercet, fél órát vele foglalkozni, hanem minél többet, 
amennyit tud az ember. Az a fontos, hogy amit Isten Igéjével foglalkozunk, ha rövid is az az 
idő, de az egy értékes idő legyen. Nagyon fontos, hogy elmélyedjünk az Igében. 

20. A jó földbe vetett magok esete azokat jelképezi, akik Isten üzenetét hallják és 
befogadják, majd az felnő bennük, és termést is hoz: az egyiknél harmincszorost, a 
másiknál hatvanszorost, a harmadiknál százszorost. 

Nagyon fontos, hogy teljes szívvel oda tudjuk magunkat tenni az Igébe és tudjunk rajta 
elmélkedni, mert úgy fog a mag gyökeret verni, és kijelentést hozni. Nem mások kijelentése 
fontos számunkra, hanem amit mi kapunk az Igéből az életünkre. Azt írja a Józsué 1,8., hogy 
éjjel nappal gondolkodjunk az igéről. Mi is mind a négy fajta talajon átestünk. Úgy kezdtük, 
hogy hallottuk az Igét, de nem maradt meg, mert nem értettük. Ha nem értjük az Igét, akkor 
hamar el is tudják tőlünk lopni, a gonosz, a sátán a gondolatokban. Fontos az, hogy 
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olvasgassuk az Újszövetséget, olvasgassuk Isten Igéjét, de nem elég csak olvasni, hanem 
érdemes azon elgondolkodni. El kell gondolkodni minden egyes szaván egy Igének, és 
meghozza a Szent Szellem a gyümölcsöt a szívünkbe, meg fogja hozni a kijelentést, megértést 
és akkor az életünkre rá tudjuk irányítani, hogyan kell megváltozni, hogyan lehet békességben 
élni, örömben élni, mert az Úr öröme a mi erősségünk. Meg kell értenünk, hogy ez mind a 
szívünkben van. A Galata 5,22. igevers írja, hogy kilenc szellemi gyümölcs van a szívünkben. 
Békesség, öröm, hosszútűrés, de a szeretettel kezdi. Nagyon sok tulajdonsága van Istennek 
bennünk és ezt mind csak úgy tudjuk előhozni, hogy tanulmányozzuk az Igét. Nagyon fontos 
és ezt csak a szellemi ember értheti meg.  

1Korinthus 2,14. 
14. Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten Szellemének dolgait: mert 

bolondságok néki; meg sem értheti, mivelhogy szellemileg lehet azokat megítélni. 
Isten Igéjét csak szellemi úton érthetjük meg, nem az érzéseinkre kell fókuszálni. Sokszor 

mondjuk, hogy de jó, érzem ezt, érzem azt, de a gondolatainkban kell helyre tenni ezeket a 
dolgokat, mert sokszor a gondolatunk is az érzésekre irányul. Nem szabad engedni. Nagyon 
fontos az, hogy Isten Igéje táplálja az elménket. Az írja a Róma 12,2-ben hogy újuljatok meg 
Isten Igéjével és ne a világ dolgaira figyeljetek. Nagyon fontos, hogy folyamatosan 
megújítsuk, mert a sátán mindig a gondolatunkat támadja. A teremtésnél mi történt Ádámnál 
és Évánál? Ott is a gondolatot támadta. Egyetlen egy módon mindig a kísértést hozza a sátán. 
Ott is kísértés volt, bűnbeesés volt, megtette Éva. Isten azt az egyet kérte tőlük, hogy egyetlen 
fáról ne egyenek, a jó és a gonosz tudásának fájáról. Ne úgy képzeljük el az Édenkertet, mint 
egy kétszáz négyszögöles kert, hanem rengeteg fa volt ott. Mondhatjuk azt is, hogy tízezer fa, 
de pontosan a tízezredik fa kellett nekik. De ha végigmentek volna az összes áldáson – most 
ezt úgy képzeljük el, hogy Isten áldásai voltak azok – ha minden jóságot végigvisznek 
magukban, akkor már nem kell nekik az a tízezredik fa, ahhoz már nem mennek. De a sátán 
úgy támadott Isten ellen, igazából nevezhetjük támadásnak, hogy úgy támadta meg Istent, 
hogy elérje azt, hogy ne higgyenek benne az emberek. Az Édenkertbe csak jó dolgok voltak, 
nem volt betegség, nem volt semmiféle rossz dolog, csak Isten jósága volt, a jó tulajdonságok. 
Nem volt az, hogy megcsalja Ádám Évát, mert csak ketten voltak. Nem volt min veszekedni, 
mert csak jó dolgok voltak. Nem voltak megpróbáltatásaik. Isten nem akarta, hogy a rossz 
dolgokat megtudják, csak a jót ismerték. Mit tett a sátán? Ezzel támadta meg, hogy essenek 
bűnbe, tudják meg, hogy mi az a bűn. Ezzel a kísértéssel ment Évához.  

Azt is mondja az Ige, hogy nem azt mondta Isten, hogy nem nyúlhatnak ahhoz a fához, 
hanem, hogy nem ehetnek belőle. Megérinthették, de nem ehettek belőle. Igazából láthatták 
azt a fát, ott volt velük, a bűn kerülgette őket, mert a gonosz ott volt. A kígyó képében 
támadta meg Istent, úgy, hogy Éva gondolataiba belement. Az ember szabad akaratot kapott, 
de Évát furfangos módon mégis rábeszélte a kígyó, hogy nem mondta azt Isten, hogy ne 
egyetek róla. Nem akarta Isten, hogy rossz legyen nekik, de sajnos bejött a bűn a világba. 
Hálát adunk Istennek, hogy megtervezte a mi életünket az Úr Jézus Krisztuson keresztül, 
Őáltala, hogy örök életünk van. 

Köszönjük Istennek, hogy az Igéjét innen vehetjük, és olvashatjuk, tanulmányozhatjuk és 
élhetünk benne, Jézus nevében. 

Így röviden ennyit mondanék el nektek, mert azt gondolom, hogy erről is lehet 
gondolkodni, hogy ezek a talajminták milyenek és hogyan vessük el a szívünkbe Isten Igéjét. 

Igyekezzünk kigyomlálni azokat a töviseket, azokat a gyomokat, amik az életünkben 
vannak, és ne a problémára fókuszáljunk, hanem adjuk oda Istennek. Ma is történt egy olyan 
dolog velem, hogy segítettem másokon és mondtam, hogy hagyjátok Istenre a problémáitokat, 
és megoldódott. Dicsőséget adok az Úrnak, hogy tudunk segíteni másoknak, Isten Igéjének a 
segítségével! Ámen.   
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Hiszem azt, hogy növekszünk a magvető példázatából és talán ráismerünk arra, hogy 
melyik földnél tartunk. Bizony oda kell szánni ezt az időt! Hetente ez a két óra nem hosszú! 
Az a furcsa az emberekben, hogy elmennek bulizni, arra időt szakítanak, az fontosabb, de egy 
istentiszteletre nincs idejük.  

Még avval szeretném kiegészíteni az előbbi gondolatokat, hogy van egy nagy terebélyes fa, 
madarak szállnak felette ide-oda, és fészket is raknak a tetején. Ezt ahhoz hasonlítom, hogy 
mit ad nekünk Isten Igéje gondolatban, de jön a sátán, állandóan kering körülöttünk, mindig 
itt van, de nem szabad, hogy a gondolataimban fészket rakjon! Ne fókuszáljunk folyamatosan 
a problémára! Mert ha ezt tesszük, ez ugyanolyan dolog, mint amikor valakinek fáj valamije 
és minél többször mondja, hogy fáj, az annál hatalmasabbá válik, már befészkeli magát. 
Nagyon fontos, hogy a gondolatokat kiüresítsük, amikor támadás alatt vagyunk. Dicsőség az 
Úrnak! Átadjuk a mikrofont Bor Ferencnek. 

Bor Ferenc: 

Szeretettel köszöntelek benneteket és az internet hallgatóságot is. Pásztorotokkal megbe-
széltük, egyeztettünk, hogy olyan anyagot szeretnénk átadni, nemcsak a helyi gyülekezetnek, 
hanem az internet hallgatóságnak is, ami számukra nagy áldás. Ti már tudjátok, hogy 
elkezdtük a bibliaiskolát. Hálát adunk azért, hogy van erre lehetőségünk, és hálát adunk 
azokért, akiknek eddig a szárnyai alatt növekedhettünk! Kéthetente kell írni tesztanyagot és az 
első teszt anyagából a lényeget próbálnám átadni nektek. Egy részét már hallottátok a 
magvetésről. Andrew Womack a bibliaiskola vezetője, Kenneth Copeland szárnyai alatt 
növekedett fel, vagyis ő is a Hagin vonalon indult el. 

Három Igét kaptam itt az alkalom alatt. Mindegyiket ismeritek, de azért elolvasom. A 
Biblia foglalkozik az elmével, a gondolatvilágunkkal, de valójában én nem találtam meg azt a 
mélységet az Írásokban. 

Róma 12,2. 
És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek 

megújítása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.  
Itt ír a gondolatvilágról, az elméről. 
Ugyanezt a Bővített fordításból is felolvasom: 
Róma 12,2. Bővített fordítás 
És ne szabjátok magatokat e világhoz, e korhoz átalakulva és alkalmazkodva annak 

külső, felszínes szokásaihoz, hanem változzatok el a ti elméteknek teljes megújítása által. 
Itt úgy kell értelmezni, hogy a felgyorsult élet, meg az erkölcstelen élet, ami éppen folyik. 

A következő a 3János 1,2. Ez is ismert előttetek, én sokáig nem értettem a vers végét. 
3János 1,2. Károli fordítás 
2. Szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod és légy egészséges, 

mint ahogy jó dolga van a lelkednek. 
A lélek területén megint ott van a gondolatvilág. Ha egészségesek a gondolataink, akkor a 

körülményeink is jók. A King James Biblia azt mondja, hogy mindenben bővölködő legyél. 
Ugyanazt jelenti, csak más kifejezéssel. 

A harmadik Ige pedig 2Korinthus 10,5. De a 4. verssel kezdem. 
2Korinthus 10,4‒5. 
4. Mert a mi hadviselésünk fegyverei nem testiek, hanem Isten által hatalmasak 

erősségek lerontására; 
5. Lerontván és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és foglyul 

ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak; 
Itt megint az elméről van szó, a magaslat azt jelenti, hogy Isten Igéjével ellentétes dolgok. 

Kb. 20 évvel ezelőtt Chuck Flynn alkalmán úgy beleült a szívembe az a kis mondat, hogy 
minden gondolatot Jézus fogságába kell ejteni. Meg kell vizsgálni a gondolatokat, hogy 
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honnan erednek. Jöhetnek Istentől, azok a jó gondolatok, jöhetnek a „füstösképűtől” (ördög-
től), azok a rossz gondolatok, és jöhetnek a saját elménkből, a kívánságainkból is.  

Amit eddig áttanulmányoztam, ebből mindössze két szót írtam fel számotokra, gyökerezés 
és mélység. A gyökerezésről és a talajfajtákról a pásztorotok már beszélt. Nagyon fontos, 
hogy a mag, ami szellemi értelemben Isten Igéje, milyen talajba kerül. A gyökerezés a világon 
a legfontosabb dolog. Jézus is, és a bibliaiskola anyagában is a természetes világból hozzák a 
példát, mondjuk, hogyan gyökerezik egy bizonyos fa. Például egy bambuszfajta 3 év alatt pár 
centit hajt, és egy levelet hoz. 3 év alatt! Ha erre az ember ránéz, mit mond? Ki fogom dobni, 
nem növekszik. De tudjátok mi történik a negyedik évben? 6 métert hajt! Mi történt az első 3 
év alatt? Amit nem látunk a fizikai szemünkkel: a gyökerek növekedtek, hogy meg tudjon 
kapaszkodni, tudjon elég tápanyagot felvenni, szilárd legyen, erős legyen, ne tudja a szél 
kirángatni; és ezért már a 4. évben 6 méteres növekedést eredményezett az, hogy szilárd, mély 
gyökerei vannak. A pálmafának csak a levelét tudja elfújni a szél, de a gyökere, meg a törzse 
a helyén marad. Isten Igéjét is ugyanúgy kell a szívünk mélyére elhelyezni. Isten Igéje, mint 
mag, nem biztos, hogy az elültetés után a következő hétben már fog termést hozni, vagy a 
következő hónapban, vagy a következő évben. Hallottunk olyan példát, hogy Womack 
ismerte az anyagi életére, szolgálatára vonatkozó Igéket, de nem működött nála. Hallott egy 
szolgálóról, akit meghívott a bibliaiskolába, hogy erről tanítson, mert nála, az ő életében, jól 
működött az anyagi élet, bejött a szolgálathoz szükséges pénz. Leült, hogy majd jegyzetelni 
fog. Végighallgatta a tanítást, az alkalmat, és egy betűt sem írt le, mert, amit hallott, azt ő 
mind ismerte. A különbség az volt, hogy a vendégszolgáló szívében mélyen benne volt az a 
sok Ige a gyarapodásról, és ez neki meg is hozta a gyümölcsét, amíg Womack szívében nem 
volt mélyen ez az Ige. Ismerete volt, de nem volt mélyen az Ige, ezért addig nála nem 
működött. 

Áttérek a másik gondolatra, a mélységre. 
Nagyon fontos, hogy a szívünkbe lejusson az Ige: az elménken keresztül jut le Isten Igéje a 

szellemi szívünkbe. Az elménk szűrőként működik. Ha egy vallásos ember azt hallja, hogy 
gyarapodjál, akkor ő azt mondja: az nem Isten akarata, hogy én gyarapodjak. Nekem is azt 
tanították a hittanórán, hogy a gazdag azért került a pokolba, mert gazdag volt. De ez nem 
igaz, mert a Biblia ezt nem támasztja alá. Az elme egy szűrő, és sajnos sokszor kiszűri a jó 
dolgokat is. Egy fizikai példát mondok. Amikor Zamárdifelsőn laktunk, akkor elvetettük 
ősszel a mákot, hogy tavasszal korábban kikeljen. Ott, a kertünkben balatoni homok volt, és 
amikor óriási orkán jött a tél folyamán, de nem volt hó, kifújta a homokot a kertből a maggal 
együtt, mert a mákmagot nem lehetett nagyon mélyre tenni, különben nem kel ki. Ez történik 
akkor, amikor az Ige csak felszínes, és nincs kellő mértékben a szívünkben. Ahhoz, hogy az 
Ige mélyre kerüljön, nagyon sokat kell foglalkozni azzal, hogy tanulmányozzuk, 
elmélkedjünk rajta, betápláljuk a szívünkbe és nem engedjük, hogy ki legyen szaggatva. 

Egy másik történet így szól: 
Egy idős édesanya pajzsmirigy betegségre szed gyógyszert, már gyerekkorától. De amikor 

megismerte az Igét, az igazságot, hogy Jézus sebeiben meggyógyultunk, akkor először csak 
hallgatta, de befogadta a szívébe és be is írta a naptárjába, hogy Isten Igéje alapján fogok 
cselekedni. Másnap abbahagyta a gyógyszert, egészséges volt, de készült, hogy felkeresi a 
nagynénjét, mert nagyon régen látta és ő nevelte fel kislánykorában. A férje óvta ettől, mert 
tudta, hogy a nagynénje nagyon pletykás és nagyon negatív módon beszél. Mondta neki, hogy 
az Igét ki fogja lopni a szívéből. Ennek ellenére elment, mert szerette és régen látta. Hogy jött 
vissza? Betegen, náthásan, mert az Igét kilopta az ördög a negatív beszéd által az ő szívéből. 

Nagyon sok olyan példa van ezekben a leckékben, amik hétköznapi esetek, amikből tudunk 
tanulni, és ha az Úr is úgy vezet, ahogy haladunk előre a tananyagban, szeretnénk ezt átadni a 
helyi gyülekezetnek és a hallgatóságnak.  
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Most értettem meg mélyebben, hogy az életünkben milyen fontos szerepe van a 
gondolkodásnak. A Biblia mindössze két helyen említi azt, hogy filozófia. Az egyik Ige a 
Kolosse 2,7. Ez egy nagyon fontos Ige, mert úgy kezdődik, hogy gyökerezzetek meg. 

Kolosse 2,7‒8. 
7. Gyökerezzetek meg és épüljetek tovább Őbenne, erősödjetek meg a hitben, 

amiképpen arról tanítást kaptatok, a hálaadástok pedig bőséges legyen. 
8. Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen titeket, a bölcselkedés és üres csalás által, 

mely emberek rendelése szerint, a világ elemei szerint, és nem a Krisztus szerint való.  
A bölcselkedés szó a görögben a filozófia, és ez két görög szóból áll, szereti a 

bölcsességet. Ezt a magyarban bölcsességnek fordították.  
A filozófia szót manapság nem nagyon használják, vagy ha használják is, akkor ógörög 

filozófusokra gondolunk. A leckében úgy van meghatározva a filozófia szó, hogy 
gondolkodási rendszer, gondolkodási mód, amely idővel viselkedéssé válik. Vagyis 
elkezdünk egyfajta kaptafa szerint viselkedni. Az idegen szavak gyűjteménye úgy határozza 
meg a filozófia szót, hogy a természet, a társadalom és a gondolkozás általános törvényeivel 
foglalkozó tudomány. A Viki szótár pedig röviden azt mondja, hogy világszemlélet. Igazából 
a filozófia egy gondolatrendszer, egy gondolkodási mód. Ha találkoztok ezzel a szóval, akkor 
tudjátok, hogy ez a gondolatmintáinkra vonatkozik, a gondolkodási rendszereinkre 
vonatkozik. Mindennek a gyökere a gondolkodásunk. Amiről nem gondolkodunk, azt soha 
nem fogjuk elérni. Ezt korábban úgy hallottátok, hogy a képzelőerőnket kell használni. Az is 
egy gondolati terület. A képzelőerőnkkel elképzeljük azt, hogy hova fogunk eljutni, vagy mit 
szeretnénk elérni. Ábrahám a csillagokra felnézve emlékezett arról, hogy Isten megígérte, 
hogy ő sok nép atyja lesz. Amiről nem gondolkodunk, azt sose fogjuk elérni. Amiről 
gondolkodunk, legyen az jó vagy rossz, az meg fog történni. Hallottátok, hogy az 
Édenkertben Ádám és Éva nem kerülhetett a megcsalás vagy a félrelépés kísértésébe, mert 
nem volt más ember rajtuk kívül. Ma miért történik annyi házasságtörés és félrelépés? Mert 
gondolkodnak rajta. Tele van a tévé, meg a filmek ilyen műsorral. Gondolkodnak rajta, ez 
megfogan, jön a kísértés, a kísértő gondolat. Jön a fontolgatás időszaka a kísértés után. Két 
lehetőség van: vagy kiugrik az ember ebből a helyzetből, vagy beleugrik.  

Ugyanez a helyzet, hogy a tolvaj nem tudna elkövetni bűncselekményt, ha előtte nem 
gondolkodott volna rajta. Nem egy esetről hallunk, hogy a börtönben már megtervezi, majd 
ha szabadul, akkor mit fog elkövetni. Ha valaki folyamatosan a lopáson gondolkodik, a 
rabjává válik. 

Hiszem, hogy ebből a kis morzsából is már érzékelitek, hogy a gondolkodásunk módja 
milyen hatással van az életünkre, a körülményeinkre. A gondolkodási rendszernek van egy 
világi ága és van egy keresztény ága. Nekünk Isten Igéjén kell gondolkodnunk, hogy 
megmaradjunk azon a keskeny ösvényen! 

Egy alapigazság: rossz gondolkodás nélkül nem lehet rosszat tenni. Nem tudsz olyan 
helyre eljutni, ahol nem jártál az elmédben, azaz a gondolataidban. 

Ezek olyan egyszerű, de óriási és fontos alapigazságok, hogy ezért hálát adok az Úrnak! 
Úgy gondoltuk, hogy nagyon hasznos mindannyiunknak, saját magunknak is, mert 
összefoglaljuk a mondanivalót számotokra, és aki az interneten hallgatja, azok számára is.  

Ennek az első leckének a lényege, hogy minden a gondolkodásunkon múlik, igeileg 
gondolkodunk, vagy világi módon, és meglátszik az életünkön. 

Pásztorotoknak mondtam ma, az alkalom előtt, hogy egy hete elkezdtük a bibliaiskolai 
leckéket tanulmányozni, és most, hogy rendszeresen foglalkozik ezzel az anyaggal, azt látom 
rajta, azt mutatja az Úr, hogy átszellemültség és nagy békesség van rajta. Az utóbbi alkalmak 
során, ahogy hallottam őt beszélni, egyszerűen látszik rajta az éhség. Érezhető, hogy éhes az 
Ige iránt. A szomjúság, a kapaszkodás, ahogy belecsimpaszkodik az Igébe. Látszik, hogy 
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belevetette magát ebbe. Az Igének itt van a gyakorlati ereje, gyakorlati megnyilvánulása, 
hogy az Ige élő és ható, és működik. 

Zárógondolatnak engedjétek meg, hogy elmondjam, mert az Úr idevitte a szememet, hogy 
az ördög problémája az, hogy benned van az Ige, és ezért azt el akarja lopni. Oda kell 
figyelnünk, hogy a szívünkbe elvetett magot ne lopja ki az ellenség semmilyen módon! A 
sátán a gondolkodásod bejáratán hatol be az életedbe, így fejti ki rád a hatását. Ezt az ajtót 
kell zárva tartani! Köszönöm szépen! 

 
Az embereknek csak a földi életük során van lehetőségük megtenni, hogy újjászülessenek. 

Mert olvashatjuk a Lázár és a gazdag ember történetében, hogy fontos az, hogy ezt meg-
tegyük, mert pokol és a menny között nincs átjárás. Nem lehet átimádkozni a pokolból senkit 
a mennyországba. Fontos ezt tudni, hogy a kettő között nincs átjárás. Dicsőséget adunk az 
Úrnak és megvalljuk a mai napon Jézust Urunknak. Mondjátok utánam az üdvösség imáját! 

Először is, azt mondja a Róma 10,9‒10. 
Róma 10,9‒10. 
9. Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten 

feltámasztotta Őt a halálból, üdvözülsz.  
10. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. 
Szükség néktek újonnan születnetek, ahogy Jézus mondta. Drága Mennyei Atyám, eléd 

jövünk ezzel a gyönyörűséges imádsággal, ami Pál apostol imája, Jézus nevében! 
 

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, Jézus, legyél az én Uram! 
Kérlek, Jézus, legyél az én Megváltóm! 
Kérlek, Jézus, legyél az én Gyógyítóm! 
Jézus, Úrrá teszlek az életem felett. 
Jézus, te vagy az én Uram és Megváltóm! 
Jézus, te vagy az én Gyógyítóm! 
Meg vagyok váltva. 
Újjászülettem Krisztusban. 
Az Ő vére örökre megtisztított minden bűntől.  
Ez az igazság, mert Isten Igéje igazság! 
Köszönöm neked, drága Jézusom, az örök életemet! 
 

* Az idézett Igék a KSZE revideált Bibliából származnak, amely a King James kiadás számozását követi. 
A függőleges vonallal jelzett részek más fordításból származnak. 

 

 


