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A LÉLEK MEGVÁLTÁSA 
Bor Ferenc 

Ságvár, 2012. 08. 13. 
 

Mai tanítás címe: A lélek megváltása. Ahogy körbenézek a saját kis környezetemben, meg 
a hozzám érkezı információk alapján, azt tapasztalom most az utóbbi idıben, hogy a sötétség 
erıi nagyobb támadást intéznének az elme ellen.  

Van rá megoldás, van rá gyógymód természetesen, mert Isten mindenrıl gondoskodott, 
amire nekünk a földi életünk során szükségünk van. A megváltás tartalmazza a 
megszabadításunkat is. A megváltás 2000 évvel ezelıtt elvégeztetett a kereszten. Nem kell az 
Úr Jézusnak még egyszer oda visszamennie. 

Elıször is tisztázzuk azt, hogy az ember hármas felépítéső szellemi lény. Nemrégen 
olvastuk fel az 1 Thesssalonika  5:23-ast, amiben írja a Biblia, hogy az ember szellem, van 
lelke, és testben, azaz ebben az edényben él.  

Nagyon fontos azt látni, hogy az ember szelleme létezett megszületése elıtt, és létezik az 
elmúlása után is. Tehát ezért mondják azt, hogy az ember egy örökélető szellem. Csak van 
egy idıszak, amikor testben él.  

A szellemünk kapcsolódik a szellemvilághoz. A szellemünk az, ami újjászületett az Úr 
Jézus Krisztus befogadásának pillanatában, azaz a szellemünk teljes megváltást nyert. Új 
teremtések lettünk Krisztusban. És ezt az új teremtést, nekünk táplálnunk kell a szellemi 
kenyérrel, a mennyei menüvel, hogy ez fel tudjon növekedni, meg tudjon erısödni, és meg 
tudjon állni az élet viharaiban.  

Nagyon fontos, és mondhatom úgy is, hogy nagy felelısség van azokon az újjászületett 
keresztényeken, akikre emberek vannak rábízva. Ez lehet pl. egészségügyi dolgozó, ez lehet 
egy falugondnok, vagy bárki, akikhez valamilyen módon emberek csatlakoznak. Mert ı 
ismeri az igazságot, mert újjá van születve, és neki azokat, akik rá vannak bízva, a szívük 
nyitottságától függıen, üdvösségre kellene vezetni.  

Mert egyrészt az idı rövid, másrészt ki tudja mi lesz egy idıssel. Nemcsak egy idıssel, 
még egy fiatalt is érhet egy baleset, és ha nincs az Úr Jézus a szívében, akkor rossz helyre fog 
menni. Tehát azt mondtuk, hogy a szellemünk az újjá van születve, és táplálni kell az Igével.  

A testünk a fizikai világhoz kapcsolódik. A testünk nincs újjászületve, de meg van a 
megváltásának az ígérete. S ez nem más, mint a megdicsıült test. Amikor jön az Úr Jézus 
értünk, akkor fogja a testünk megkapni a megváltást. Addig a testünket áldozatként 
szükséges, hogy Istennek bemutassuk, azaz alávessük a szellemünknek, hogy ne a test legyen 
a fınök, hanem a belsı emberünk, a szellemünk.  

A harmadik a lélek. A lélek pedig az értelmi és érzelmi világhoz kapcsol bennünket. A 
lélek területén van az értelem, érzelem, akarat, az elme. Meg vagyok gyızıdve, hogy a lélek, 
az agyban helyezkedik el, és az agyon keresztül nyilvánítja ki magát. Emlékeztek, mikor a 
Lázár és a gazdag történetét vettük, hogy ık már a testükön kívül voltak, és mégis tudtak 
emlékezni. Tehát az elme nem maga az agy, az emlékezet nem az agyban van, hanem az 
elmében, s az agyon keresztül tud megnyilvánulni.  

A lélek sincs megváltva. A lélek megváltásán nekünk kell munkálkodni, és ez egy 
folyamat. Ahogy hétrıl hétre magunkhoz vesszük Isten Igéjét, az elménk is kezd átalakulni, a 
gondolkodásmódunk is kezd megváltozni, és kezd hasonlítani mind jobban Krisztuséhoz.  

Tehát még egyszer összefoglalva: a szellemünk meg van váltva, azzal különösebb 
teendınk nincs, csak megadni a szellemi eledelt, az Igét, mint táplálékot. A testünk 
megváltására megint nincs ilyen értelemben gondunk, csak a féken tartására kell 
odafigyelnünk, mert a testünk megváltása az elragadtatáskor történik meg. A megdicsıített 
test jelenti majd a test megváltását. És a lélek az, amin munkálkodnunk kell, hogy 
gondolkodásunk megújuljon, Isten Igéje alapján. 
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Az ördögnek az a stratégiája, hogy az öt fizikai érzékszervünkön keresztül és a lelkünkön 
keresztül támadást indítson az emberek, illetve a keresztények ellen. Ezért a szellemünk alá 
kell vetnünk a testünket és a lelkünket, mert ez egy védelmet ad nekünk.  

Kezdjük az igeolvasást a Jakab levelével, az 1 fejezetben, a 21 és 22 vers. 
Elvetvén azért minden undokságot és a gonoszságnak sokaságát: szelídséggel 

fogadjátok a beoltott Igét, amely képes megmenteni a lelkeiteket. Az Igének pedig 
cselekvıi legyetek és ne csak hallgatói, megcsalván magatokat. Ámen. 

Itt a lélek szó helyesen szerepel. És arra szeretném felhívni a figyelmeteket, ha szeretnétek 
tisztán látni a Bibliából, akkor a revideált fordítást használjátok, ahol meg van különböztetve a 
Szellem és a lélek. Tehát itt a lélek valóban lelket jelent. Az Ige az egyetlen, ami meg fogja 
változtatni, meg fogja váltani a lelkünket. Nincs más, csak az Ige. Méghozzá a beoltott Ige.  

A beoltott szó azt jelenti, hogy beültetni. Azaz egy magot elhelyezni, amely gyökeret 
ereszt, növekszik, és termést hoz. Ezt jelenti a beoltott szó. Isten Igéje, ahogy bekerül a 
szellemünkbe, a szívünkbe, így fog gyümölcsöt hozni. Mert a lelkünkbe ültetett Ige, az Igének 
a képessége és ereje fog megváltoztatni és megmenteni a lelkünket.  

Különbözı felekezetekben úgy gondolják, hogy sok problémát a démonok okoznak, és 
sok esetben démont akarnak kiőzni az emberekbıl, a keresztényekbıl, holott nagyon sok 
probléma okozója csupán a megváltatlan lélek. És nem démonikus probléma. 

Elhangzott az a szó, hogy megmenteni. Ennek a görög jelentése: megvált, megszabadít, 
meggyógyít, megvéd és megıriz, éppé és teljessé tesz. Ez a lelkünkre vonatkozik. Mert most 
ebben az igeösszefüggésben ezt olvastuk. Tehát ahogy rendszeresen táplálkozunk az Igével, 
ez fogja jelenteni a legnagyobb védelmet az ördög ellen. Tehát látjátok, hogy mennyire fontos, 
az Igével való táplálkozás, a gyülekezetbe járás?  

Hallgatnod kell az Igét, és cselekedned kell az Igét. És ez fogja a védelmet, mint egy 
bástyát kiépíteni körülötted. Természetesen a hívı felelıssége az, hogy foglalkozik-e a 
lelkének a megváltásával? És ha foglalkozik, az Igét magához veszi, elmélkedik rajta, akkor 
ezzel az ajtót bezárja a sötétség elıtt.  

Aki hallgatta a tegnapi budapesti tanítást, elıjárónk is vagy tíz Igét kapott az Úrtól, amit 
kiragasztott a szoba különbözı helyeire. Mert Isten azt akarja, hogy ezeken az Igéken 
elmélkedjünk. Úgy is szól a szívünkhöz, hogy ezt az Igét rágd meg, emészd meg. Hiába 
újjászületett egy hívı, hogyha a lelke megváltatlan, azaz, nem fordított idıt és hangsúlyt arra, 
hogy Isten Igéjével az elméjét megújítsa.  

Mert ilyenkor az ördög elkezdi lökdösni. Egyik árokpartról a másik árokpartra, és az élete 
össze-vissza kuszaság lesz. Tisztázzunk valamit. Ha valakinek a lelke nincs megváltva, attól 
még a mennybe jut, mert a szelleme meg van váltva, mivelhogy újjá született keresztényrıl 
beszélünk. Ha valakinek a lelke nincs megváltva, nincs megújítva a gondolkodásmódja, attól az 
ı élete nem lesz olyan dicsıséges, mint ahogy az Úr szeretné. A kettı között ez a különbség.  

Ugyanis a meg nem újított elmével a keresztények nem tudják birtokolni azt a gyızelmet, 
amit már Krisztus megszerzett. Nem tudják birtokba venni. S a meg nem újított elmével nem 
kapnak megértést Isten Igéjébıl, nem kapnak megértést a Krisztusban kapott hatalomról, a 
Jézus nevében lévı hatalomról, és nem tudnak diadalmas életet élni. 

Lapozzunk a Zsoltár 23:3-hoz. Ez egy prófétai zsoltár, ami Krisztus Testéhez szól. 
Krisztus Teste számára íratott.  

Zsoltár 23:3 Lelkemet megvidámítja, a megigazultság ösvényein vezet engem az İ 
nevéért.   Ámen. 

A mi Bibliánk, a Károli fordítás azt írja, hogy a lelkemet megvidámítja, viszont a King 
James angol Biblia azt mondja, hogy a lelkemet helyreállítja. Tehát a héberben – mert ugye az 
ószövetségben vagyunk –, a héber szónak ilyen jelentése is van, hogy helyreállítás. Tehát az 
Ige képes a lelkünket, a gondolkodásmódunkat helyreállítani, kiigazítani. 
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Szaladjunk el az Ésaiás 53:4,5-höz, mert ez a megváltásnak a próféciája, hogy majd fog 
jönni a Megváltó, akinek a sebeivel leszünk megváltva. 

Ésaiás 53:4,5 Pedig betegségeinket İ viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt 
hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentıl. És İ megsebesíttetett 
bőneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az İ 
sebeivel gyógyulánk meg. 

És a következı Ige vége: ...de az Úr mindnyájunk vétkét İreá veté. Ámen. 
Tehát a keresztények nagyjából azt tudják, hogy Krisztus megváltott a bőntıl. Ennyit még 

én is megjegyeztem a hittanórán. De ez az Ige sokkal többrıl szól. Arról is szól, hogy a 
betegségeinket és a fájdalmainkat elhordozta! Most a lélek megújítása kapcsán az eszembe 
hozta az Úr, hogy valahol olvastam egy tanításban, hogy ez az Ige jelenti azt is, hogy a 
bánattól és a szomorúságtól is megváltott. Tehát fontos ebbe belekapaszkodni, ebbe a kis 
rövid üzenetbe.  

A helyreállít szó a következıket jelenti: visszanyer, megment, újjáépít, megfordít. És 
hangsúlyozom, hogy ez most a lélekre vonatkozik, mert a tanításunk arról szól. A léleknek a 
helyreállításáról, újraépítésérıl, megváltásáról. De ezért nekünk kell tennünk valamit. Ezt mi 
tudjuk elvégezni. Mindenki saját magának.  

Szeretnék arra is rávilágítani, hogy a szellemünk az újjá lett teremtve, és nem fel lett 
újítva. Mert egy épületet, egy kárpitos széket fel lehet újítani, de a mi belsı emberünk az 
újjászületés pillanatában újjá lett teremtve.  

Az elménket pedig nekünk meg kell újítani. Ez egy bibliai parancs. Lapozzunk el a János 
6:63-hoz és ahogy a bevezetı szavakban hallottátok, az Ige nagy fontosságot bír a 
keresztények életében, mert az Ige, az Szellem és élet.  

János 6:63 A Szellem az, aki megelevenít, a test nem használ semmit: a beszédek, 
amelyeket én szólok néktek, Szellem és élet. Ámen. 

Tehát a szellemünk teljesen újjá lett. A szellemünknek nincs szüksége belsı gyógyulásra. 
Ezt azért hangsúlyozom ki, mert vannak felekezetek, akik azt tanítják, hogy a szellemünknek 
is szüksége van belsı gyógyulásra. Aminek szüksége van belsı gyógyulásra, az a lelkünk.  

Mert a lelkünk sok esetben kap sebeket, és ahogy megújítjuk Isten Igéjével a 
gondolkodásunkat, kicseréljük a gondolatmintákat, a világi gondolatmintákat kitesszük, és 
behozzuk a Krisztusi gondolatmintákat, ezáltal kapunk egy lelki gyógyulást. De ezt úgy érjük 
el, ha mi az Igével összhangban gondolkodunk.  

Szükséges, hogy mindenki a saját helyzetére keressen oda vonatkozó Igét. És ezt az Igét 
vallja meg az élete felett. Továbbá azt is vallja meg, amit a Biblia mond rólunk. Hogy Isten 
drága kincsei vagyunk, Isten gyöngyszemei vagyunk és hasonló.  

Tehát lásd olyannak magadat, ahogy az Atya lát Jézus vérén keresztül. Mert İ tisztának és 
tökéletesnek lát. Mert a szent vér, ami kiontatott ott a kereszten értünk, az eltörölte a múltat, 
eltörölte a bőnt, örökérvényő eltörlés ez.  

Tehát az Ige ereje az, ami átformálja az ember elméjét, és érzelmeit. Ezt követıen jön a 
szabadulás. El tudja engedni a régi sérelmeket. Meg tud bocsátani azoknak, akiknek húsz éve nem 
tudott megbocsátani. Ez egy csodálatos dolog. Tehát a szabadulás, az ember lelkében kezdıdik.  

A lélek meggyızıdésem szerint a fejben van, a szellemünk pedig a testünk közepén, azt 
mondja az Írás, hogy a bensınkben. Tehát ez két különbözı helyen is található. És ebben a 
fizikai testben, ebben az edényben van mindegyik. S a szellem-lélek-test, ahogy 
összekapcsolódik, így alkotunk egy embert. Ahogy most kinézünk, és mőködünk. Hallelúja. 

Hogyan kap segítséget az elméd, az érzelmed az akaratod? Mert ez mind a lélek területén 
van. Az ételem, érzelem és akarat, a gondolatvilágunk, ez a lélek területén van. Úgy, hogy 
leásol a múltba? Nem, nem. Úgy hogy imát kérsz? Úgysem. Úgy hogy ördögőzésre mész el? 
Nem. A segítség abban van, hogy te megújítod az elmédet, a gondolkodásmódodat Isten Igéje 
alapján. Ez az egyetlen megoldás van, de tökéletes. 
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Bibliának nagyon sok mondanivalója van az elmérıl. Több utasítást is tartalmaz, hogy mit 
kell tenni egy újjászületett kereszténynek az elméjével. Olvassuk hamarosan a Róma 12:2-
ben. Elıtte menjünk el az Ésaiás 26-hoz, itt is az elmérıl van szó. Megnéztem a héber 
változatot, és ott az elmét is érti rajta.  

Ésaiás 26:3 Kinek elméje reád támaszkodik, megırzöd azt teljes békében, mivel 
tebenned bízik.  Hallelúja. 

Régebbi kiadásokban olvashatjuk, hogy „aki szívében rád támaszkodik”, de ez jelenti azt, 
hogy revideált, azaz felülvizsgált és pontosított változat. Mert többféle jelentése van ennek a 
szónak, és kifejezetten megnéztem, a King James úgy hozza, hogy az elméje Istenre 
támaszkodik. Az az ember békességben tud élni. Tehát a gondolatainknak is Istenre kell, hogy 
támaszkodjanak.  

Közben lapozzunk el a Filippi 4:8-hoz, igaz nem régen olvastuk, de nagyon fontos Ige. 
Nekünk a gondolatainkat Istenre kell összpontosítani. Pontosabban úgy kell gondolkodnunk, 
hogy közben Isten Igéjére összpontosítsunk, hogy a gondolataink összhangban legyenek Isten 
Igéjével.  

Nekünk olyan könnyő dolgunk van, mert nem kell kitalálnunk, hogy mirıl 
gondolkodjunk. Mert Isten Igéje megmondja, hogy mirıl gondolkodjunk. Ezt nézzük meg a 
Filippi 4:8 -ban. 

Továbbá, atyámfiai, csak azokról gondolkodjatok, amik igazak, amik tisztességesek, 
amik igazságosak, amik tiszták, amik kedvesek, amik jó hírőek, ha van valami erény és 
ha van valami dicséret.  Ámen. 

Tehát ami pozitív, ami fölemelı, ami építı, röviden fogalmazva errıl gondolkodjál! Errıl 
gondolkodjál! Ahhoz, hogy így tudjon az ember gondolkodni, elmélkedni kell az Igén, be kell 
helyezni az Igét az elménkbe, és amikor ezt jól megrágtuk – és közben lehet nyelveken 
imádkozni, vagy sokszor-sokszor visszatérni ugyanarra az Igére –, akkor fog kijelentés jönni 
belıle, és akkor a szellemünkbe lecsúszni.  

Isten egyik szolgálója olvasta azt az Igét. Azt a részt, amikor Jézus és Péter együtt volt, és 
kérték tılük a templomadót. Jézus azt mondta Péternek: ne aggodalmaskodj! Menj ki a vízre, 
dobd be a pecabotot, és az elsı hal, amelyiket kifogsz, annak a szájában ott lesz a megfelelı 
összeg. (Kéz, fej, kar, csukló környékén van gyógyító kenet. Köszönjük az Úrnak.) 

Azt mondja, hogy ötvenszer elolvasta, és nem tudta, mi a kulcs. Érezte, hogy ott van, és 
kérte az Urat, hogy világosítsa ıt fel, hogy mi a kulcs ebben az Igében, a bıvölködéssel 
kapcsolatban. Mert épp arról tanított. Egyetlen szó megadta a kulcsot a sokadik elolvasásra, 
elmélkedésre, és ez a szó az volt, hogy elsı. Az elsı hal.  

Mert mi ugye hogyan gondoltuk volna? Hát megvan a hal, a hal szájában a pénz, kiveszi 
onnan, elmegy és kifizeti a templomadót, és megint nincs semmije. De ha azt mondja, hogy az 
elsı hal szájában…, akkor van több hal is. Ugye? Mert ki van hangsúlyozva, hogy az elsı hal 
szájában. Ha van elsı hal, van második hal, van harmadik hal.  

Tehát Isten az ellátásunkat folyamatosan biztosítja. Mert így lehet elmélkedni az Igén, és 
megértést kapni, de ez egy folyamat. Ezért tényleg jó kiragasztani az Igéket, vagy kiírni, és a Biblia 
tetejére tenni, mert sokszor el fogod olvasni, ha szem elıtt van. S elıbb-utóbb jön a kijelentés. Na ez 
egy kis kitérı volt, hogyan lehet az Igén elmélkedni. És milyen eredménye lesz neki.  

Ne felejtsük el, hogy az ember elméje az ördög játszótere. És ez még az újjászületett hívık 
esetében is igaz. Most jön az elıbb említett Róma 12:1,2 versek. Ebben egy határozott 
utasítás van a keresztények számára.  

Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti 
testeteket élı, szent és Istennek kedves áldozatul, ez legyen a ti józan szolgálatotok. És ne 
szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújítása által, 
hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, megengedı és tökéletes akarata. Ámen. 
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Ebben a két Igében nagyon sok minden rejlik. Elıször is: Isten alávetett testet, és 
megújított elmét akar. A testünk ne azt tegye, amit ı akar, hanem amit a szellemünk mond, a 
szívünk diktál, és akkor nem kerülünk bajba sose. A megújított elme pedig azért fontos, hogy 
gyıztesen meg tudjunk állni az élet viharaiban.  

(Most a boka környékén jelent meg, ízületek környékén, a gyógyító kenet. Egyébként 
dicséret alatt, ahogy felszállt a dicséret, leszállt a kenet. A fülben jelent meg a gyógyító kenet, 
és szív tájékon. Tedd oda kezedet, mert magadért is tudsz kézrátétellel imádkozni. Utána majd 
jön a gyógyító sor.) 

Tehát hogyha a testünket mi alávetve tartjuk, nem engedjük, hogy azt tegye, amit régen 
tett, mert ugye ez a probléma a keresztényekkel, hogy újjászületik a szellemük, de a testük 
nem, és továbbra is ugyanazt szeretnék csinálni. Most ilyen szélsıséges dolgot mondok, hogy: 
drog, alkohol, bőnözés és egyebek. A test azt szeretné csinálni továbbra is.  

De ha a belsı emberünket megerısítjük Isten Igéjével, gondolkodásunkat megújítjuk, 
akkor a testünket féken tudjuk tartani. És ez a legnagyobb védelem a sátánnal szemben. Az 
alávetett test, és a megújított elme.  

Azt mondja itt az Ige: hogy az újjászületetés után az elsı teendı egy kereszténynek, hogy 
Isten Igéjével a gondolkodását megújítsa. Az elméjét megújítsa! Így alakulhat át a 
gondolkodásunk, így alakulnak át a cselekedeteink, és kezdünk mind jobban Krisztushoz 
hasonlóvá válni.  

Efézus 4:23 Megújuljatok pedig a ti elméteknek szelleme szerint.   
Már megint azt mondja, hogy újítsd meg az elmédet. Újítsd meg a gondolkodásmódodat. 

A görögben ez jelenti a felfogóképességet, és a gondolkodásképességet is. Tehát 
mindenképpen a gondolkodásunk köré csoportosul az a feladat, amit nekünk kell tenni, hogy 
az Igével átmossuk a gondolkodásunkat, és a nem odaillı világi gondolkodást pedig kivessük. 
Kimossuk.  

Mert ugye évtizedeken keresztül mit kaptunk? Világi tanítást, világi gondolkodásmódot, 
és errıl valahol le kellene válni, az lenne az egészséges. Ha az elménk megújult Isten Igéjével, 
akkor azt is fogjuk tudni, mi Isten akarata az életünkben. Akár elhívás, akár más teendı.  

Tegnap küldtem ki egy e-mailt a ságvári ‘családunknak’, a múlt héten fölmerült egy 
kérdés, hogy az adakozásnál mit kövessünk? Akkor is mondtam szóban, de most éppen egész 
véletlenül belebotlottam egy tanításrészbe, hogy a Szent Szellemet kell követnünk. Tehát 
hogyha az elménk megújul, akkor fogjuk tudni Isten akaratát még az adakozásban is. Hogy 
mikor, ki felé, mennyit? És ez a legáldottabb dolog, mikor meghalljuk a Szellem hangját.  

A siker titka. A múlt héten felolvastuk a Józsué 1:8-at, hogy éjjel-nappal az Igérıl 
gondolkodjunk. Tehát a siker titka az, hogy telve legyünk Isten Igéjével. És hogyha a 
szellemünk telve van Isten Igéjével, akkor az elme is a szellemünk oldalára tud állni. És 
hogyha a szellemünk és a lelkünk összefog, akkor a testünket féken tudja tartani.  

Nem mindegy, hogy az elme a test oldalára áll, és hústestbıl ténykedik egy keresztény, 
vagy a szellem oldalára áll és a szellem szerint mőködik, az új ember szerint. Arról is 
beszéltünk arról, hogy elmélkedni kell az Igén, azaz idızni kell az Igén. Ez azt jelenti: olvasni 
az Igét, gondolkodni az Igén, és megvallani az Igét.  

Az elme megújítása át fog formálni. Egy gyökeres változáson fogsz keresztül menni. De 
ezt kívülálló ember nem tudja helyetted megtenni. A kívülálló ember, a pásztor az tanítani 
tud, hogy mit kell tenni. Isten Igéje is ezt mondja. A tanítás azért jó, mert az célirányosan 
összegyőjti az összefüggéseket a Bibliából, és akkor egy bizonyos vonalba terel. Ma ugye az 
elme megújításáról, a lélek megváltásáról tanulunk. 

Ha nincs megújítva a kereszténynek az elméje, akkor az ördög hozzá tud férni, és az az 
elme, ami nincs megújítva, az ördög gondolatain fog gondolkodni. Ez nem jó. (Arcon, 
fogászati területeken jelent meg a gyógyító kenet, köszönjük az Úrnak a munkálkodását.) 
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És hogy ha valaki nem igei módon gondolkodik, akkor ajtót nyit az ellenségnek. Ha 
kétszárnyú, akkor mind a két szárnyát kinyitja. És a depressziónak az egyik oka ez, hogy nem 
igei módon gondolkodnak esetenként az emberek.  

Nem lenne szabad a múlton gondolkodni, meg kellene bocsátani mindenkinek, mert ha 
valaki állandóan visszatér a múltba, abba a bizonyos kerékvágásba, amibıl nehéz kijönni. Ha 
valaki állandóan visszamegy a múltba, a sérelmek tekintetében, a sérelmeket elıássa, a 
csatabárdot elıássa, és hosszútávon nem bocsát meg, gyakorlatilag beengedi a sötétség erıit 
az elméjébe, és elnyomottá válhat.  

Ez nem azt jelenti, hogy a szellemébe démon kerül, mert két dudás sose felejtsétek el, nem 
fér meg egy csárdában! Ez egy nagyon szép magyar közmondás. Ahol az Úr Jézus van, oda 
nem fog menni az ellenség, akit legyızött, és a talpa alá helyezett. De kívülrıl piszkálhatja az 
embert.  

Vegyünk példád egy házasságról. Egy idı múlva, egyes esetekben elıfordul az, hogy 
elkezdenek mutogatni egymásra. A két fél között már a Grand kanyon mélysége van és távolsága, 
tehát annyira elhidegültek, és akkor mutogatnak egymásra, hogy te ezt csináltad, te amazt 
csináltad. Lehet, hogy felmerül a válás kérdése is. De egy hibás soha sincs! Két hibás van!  

Tehát egyik fél se mondhatja azt, és mutogathat a másikra, hogy te vagy az oka. Mert valamit 
ı is elmulasztott. Például szeretni a társág. Szeretetben járni a társával. Isteni fajta szeretetbe. 
Úgyhogy Isten szótárában nincs ilyen szó, hogy válás. Tehát hogyha valaki tanácsot kér tıled, 
akkor nagyon-nagyon melegen ajánlom, hogy a Biblia vonalában foglalj állást. 

Jézus azt mondta, hogy aki nincs velem, az tékozol. Mindent helyre lehet ezt hozni. Csak 
meg kell újítani a gondolkodást. Mindent meg lehet újítani. Isten a helyreállításnak a 
specialistája. Azt mondja a Biblia az ószövetségben, hogy a hamuból is tud új életet elıhozni, 
ami már kiégett. És hogyha valaki úgy foglalna állást egy kérdésre, hogy váljatok el, akkor 
gyakorlatilag ı Istennel ellentétbe kerül.  

Ha valaki a múlton és sérelmeken gondolkodik, és nem bocsát meg, elnyomottá válhat. 
Hogyha Isten példáját vesszük, İ megbocsátott nekünk, a múlt, a jelen, és a jövı 
vonatkozásában. Mindent eltörölt a számlánkról a szent vér által. İ elvárja, hogy mi 
ugyanúgy bocsássunk meg mindenkinek. Szőkebb körben, szeretteink körében, barátaink, 
munkatársaink körében, vagy egyszerően egy ismeretlennek, aki mondjuk belénk hajtott. 

A folytonos téves gondolkodás elvezethet odáig, hogy öngyilkos gondolatok jönnek, a 
nyitott ajtón keresztül, az emberek elméjébe. Egyszer egy Isten szolgálója felment egy nagyon 
magas épület tetejére. És ott szétnézett a gyönyörő panorámában. Egyszer megszólalt egy 
hang: „Ugorj le!” Sokan már tudjátok, mi volt a válasza: „Bolond lennék. Ugorj te!” Azonnal 
felismerte, hogy ez a hang ez nem az élet hangja. Nem az élet forrásától, nem Istentıl 
származik.  

Még egyszer. Hasonlítsuk össze, hogy a meg nem váltott elme az ördög gondolatain 
idızik. A megújított elme pedig az Igén idızik, és az Igén gondolkodik. Így szilárdan meg tud 
állni az ördög támadásával szemben. Aki az ördög gondolatain idızik, tehát megengedi 
magának, mert ehhez egy engedély kell ám, és ezt te adod meg, hogy azon a gondolaton 
idızz, vagy ne idızz.  

Aki megadja az engedélyt, hogy ördögi, vagy sötét gondolatokon idızzön, nem igei 
gondolatokon, azon hatalmat vesz a gyengeség, a kétség, a félelem. De Isten Igéje azt mondja 
az 1 Jánosban, hogy a szeretet kiőzi a félelmet. Ha betöltekezünk Isten szeretetével, 
jelenlétével, az kiőzi a félelmet.  

Olvassunk két Igét. Az egyik a Filippi 3:14-ben van. Tegnap elhangzott a pesti tanításban, 
hogyha valaki tanácsot kér tıled, akkor az Igét mondd neki, mert az Ige igazsága fogja 
szabaddá tenni. Tehát ne a saját bölcsességedre hagyatkozz, hanem Isten bölcsességére.  
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Filippi 3:14 De egyet cselekszem, azokat, amelyek hátam mögött vannak, elfelejtem, 
azoknak pedig, amelyek elıttem vannak, nékifeszülve, célegyenest igyekszem az 
Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülrıl való elhívása jutalmára. Hallelúja. 

Isten munkása merre néz? Hátrafelé, vagy elıre? Célegyenest a célra, elıre, hogy be tudja 
végezni azt a munkát, amelyet Isten rábízott. Olvassuk el a Lukács 9:62-t.  

Még a gyerekkorunkban használták a kézi ekét, a ló vontatta kézi ekét, és hogy az az eke 
szarva, az a két fogantyú, amit ugye megfogtak. Lehet, hogy még ma is imitt-amott 
használják, de többségében már gépesített a mezıgazdaság.  

Most errıl az ekérıl lesz szó, meg arról a földmővesrıl, aki kimegy, hogy elvégezze az 
aznapi feladatot. Például fölszántsa a földjét. 

Lukács 9:62 És monda néki Jézus: Valaki az eke szarvára veti kezét, és hátra tekint, 
nem alkalmas az Isten királyságára.  Ámen. 

Mit kell tenni a szántó embernek? Le kell szerelni a visszapillantó tükröt az ekérıl. Hogy 
ne tudjon visszafelé kacsingatni: a múltba, a sérelmekbe, a megbántásokba, és ehhez hasonló. 
Le kell szerelnie a visszapillantó tükröt. Mert hogyha el kezd gondolkodni: na, egy picit 
leülök a fa alá, a kalapját ugye fölhúzza a feje tetejére, és egy fél napot elgondolkodik azon, 
hogy most ki bántotta meg, mikor bántotta meg, hogyan tudná fülön csípni, hogyan tudna 
bosszút állni, akkor a munka meg áll.  

Ilyen veszélye van annak, ha az ember visszamegy a múltba. Nem beszélve arról, hogy a 
sötétség erıinek ajtót nyit. Tehát a mi tekintetünk a célon legyen, Isten elhívásán, mert 
mindenkinek van valamilyen elhívása. Hogyha megtanulod zárva tartani az elme ajtaját az 
ördög elıtt, akkor az életed onnan a sikeres útra terelıdik. A siker útjára terelıdik.  

Ehhez szükséges, hogy a gondolatunk forrását mindig leellenırizzük. Mert a gondolatok 
jöhetnek az Úrtól, ezek a jó gondolatok, illetve a füstös szarvútól, ezek a rossz gondolatok, és 
jöhet a saját elménkbıl is.  

Például megtörtént eset, egy másik gyülekezetben, hogy Isten mutatott a pásztornak egy 
elhívottat, hogy neki van elhívása, és tudta az illetı is, csak éppenséggel a gyülekezet tagjai 
nem megfelelıen gondolkodtak errıl a dologról, és úgy tekintették, hogy ez a pásztor 
kedvence. Holott szó sincs arról, hanem csak külön bánásmódot igényelt Isten elhívottja.  

Másképp kell vele foglalkozni, vagy többet kell vele foglalkozni, vagy mélyrehatóbban, 
mert Istennek ez a kívánsága. Tehát most milyen gondolkodásmód az, ha valaki ezt látja meg 
benne? Hogy ez a pásztor kedvence. Hát ez is egy gondolkodásmód, de ugye helytelen.  

Ne engedd meg, hogy az elmédben a sötétség gondolatai fészket rakjanak, azaz, ne idızz el 
a gonosz gondolatokon, az ördögi gondolatokon. Persze jönnek-mennek a gondolatok, ettıl 
még nem kell megijedni, csak ajtót kell neki mutatni. Ezen a gonosz gondolaton én nem 
gondolkodom!  

Mindenki éber még? Most jön a kulcs. A helytelen gondolatokat hogyan lehet leállítani? 
Ki kell mondani hangosan Isten Igéjét. János 8:32-ben olvassuk, hogy az igazság szabadokká 
tesz benneteket. Amikor megnyílik a szánk, akkor automatikusan leáll a gondolkodás!  

János 8:32-ben találjátok meg ezt otthon. Az igazság megismerése szabadokká tesz 
benneteket. Tehát ha észreveszed, hogy rossz gondolat próbál erıt venni rajtad, akkor kezd el 
kimondani Isten Igéjét hangosan. Amelyik neked szimpatikus. Még az újak is tudnak már 
néhány Igét. Nem is kell szó szerint, csak a jelentését illetıen tartalmazza Isten beszédét.  

Múlt héten olvastuk a 2 Korinthus 10-bıl, hogy minden olyan gondolatot, amely Isten 
Igéjével ellentétes, azokat le kell rontani, meg kell semmisíteni, karanténba kell zárni. Nagyon 
fontos, nagy jelentıségő a képzelıerı. A te képzelıerıd nem mindegy mirıl gondolkodik. 
Ahogy Hagin írja, a díszes temetésérıl, vagy pedig a gyızedelmes útról. A fölépítésrıl, a 
helyreállításáról.  
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Hogyha a testünket alávetettségbe tartjuk, és elménket megújítjuk, akkor sokkal jobban 
tudunk hallani a Szent Szellemtıl. Sokkal jobban tudjuk követni a vezetését, és ez megint 
csak a siker útja. Van egy jó hírem. Véghez nem vitt gondolatok meghalnak.  

Egy másik gyülekezetben szolgáltunk, ahol voltak fiatal asszonyok, akik elváltak, és 
feszegették ezt a kérdést, hogy mi van akkor, ha ık éppen egy fiúra gondolna, vagy meglátnak 
itt, ott, amott, akár élıbe, akár TV-be, mi van akkor? És ez a válasz igen megnyugtatta ıket. A 
véghez nem vitt gondolatok meghalnak! Amit nem mondunk ki, és nem cselekszünk meg, 
azok gyakorlatilag elhamvadnak, megsemmisülnek. 

Az elmét az Igével lehet felövezni. A felövezés azt jelenti: visszapattannak a tüzes nyilak 
az ellenségre. Szintén tegnap hallottam azt, és az kapcsolódik a múlt héten felolvasott Igéhez, 
hogy a gyenge mondja, hogy erıs vagyok. Tehát nem arról kell szólnunk, hogy most 
milyenek vagyunk, hanem milyenek szeretnénk lenni.  

Hogyha az ördög végigmegy rajtad az úthengerrel, pattanj fel, nevess a képébe, és mondd 
meg neki, hogy soha nem érezem magam jobban! Mert ha lát téged elkedvetlenedve, lát téged 
pityeregve, és leeresztve, akkor ı kihúzza magát, hogy de jó munkát végeztem. De ha nem 
hagyod magad, akkor bizony szomorúságot okoz ez számára.  

Nagyon fontos az, hogy figyeljünk, hogy mivel tápláljuk az elménket. Mindenki 
megvizsgálja, hogy mit eszik, és ugyanígy meg kell vizsgáljuk, hogy az elménket mivel 
tápláljuk. Korábban a szellemünkkel kapcsolatban már hallottátok, hogy úgy, ahogy a 
fényképezıgép filmjén egy lenyomatot hagy a fény, az, amit mi beengedünk, akkor ugyanígy, 
az elménkre is oda kell figyelnünk. Fontos hogy mit eszünk, és mivel tápláljuk az elménket. 
és a szellemünket.  

Elöljárónk azt mondta, hogy valamilyen téves tanítást kapott, és 8 évbe telt neki, mire a 
gondolatában meg tudott szabadulni ettıl. Nyolc évbe tellett, mire azt ki tudta onnan füstölni. 
Kitartás kell itt is. 

 Mondok egy példát, ami nem jól végzıdik, de lehet látni azt, mit végez az, ha nem 
megfelelı táplálékot engedünk magunkhoz. Volt egy pszichológus. Ráadásul egy magas 
rangú ember, aki egy tanszékvezetı volt, és a szexuális bőnözık viselkedését tanulmányozta. 
Aztán amikor nyugdíjba ment, ezeket az iratokat újra elıvette. Gyakorlatilag ez volt az 
elméjének a tápláléka. Itt volt a hiba.  

Mert ahogy ismét ezeket elıvette, és ebben elmélyedt, megnyitotta a lelkét a sötétség 
erıinek, bejutott egy démon, nem is egy, hanem három. Konkrétan a tisztátalanság, a 
hazugság és a megtévesztés szelleme, és az ördög elkezdte ösztönözni arra, hogy kislányokat 
molesztáljon. Mindaddig, míg ezt meg is cselekedte.  

És egyetlen oka volt ennek. Hogy az elméjét helytelen dologgal táplálta. Felelısek 
vagyunk, hogy mit engedünk be az elménkbe: könyv, TV, internet, sajtó. Ezen keresztül 
zúdulnak felénk a világi információk. Lehet, hogy ti is halljátok, mikor valaki olvassa az 
újságot, és azt mondja, hogy hát kiszáradt a kukorica 80%-a. Ez csak az érem egyik oldala. 
Mi az érem másik oldala? Hogy Isten betölti minden szükségünket dicsıségesen Jézus 
Krisztusban.  

Nem szabad megállni az egyik oldalnál. Hozzá kell tenni a másikat is, különben elvisz 
bennünket a világ felé. Nézd meg az érem másik oldalát, hogy arra a helyzetre Isten Igéje mit 
mond. A mi házunk a testünk, Isten temploma. Isten templomát pedig töltsük meg Igével, 
imákkal, nyelveken való imádkozással, hálaadással. És így tudunk a siker útján haladni.  

Most jön a hab a tortára. Kérném szépen az éberségeteket. A mentorról volt nemrégen a 
tanítás. Én is kapcsolatba léptem a mentorommal, és tettem föl kérdést, amire a következı 
választ kaptam, és azt összefoglaltam.  

Azon a területen, ahol támad az ördög – jelen esetben most az elmérıl tanulunk –, azon a 
pontokat meg kell erısíteni Isten Igéjével. A szent vér oltalmát ki kell jelenteni az elme felett, 
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hivatkozni kell a vérre, ami a töviskorona alól jött ki. Tehát a fejbıl jött ki. Mert ezek 
megtisztították az elmét. Az a vér, ami a fejbıl jött ki a töviskorona alól.  

Tehát elmosta az elmének az ördögi támadásait, és a gonosz gondolatokat, ami a 
töviskorona által jött ki, az Úr Jézus fejébıl. Tehát sok helyen vérzett, de ez kimondottan erre 
vonatkozik.  

Azt mondja a Biblia, hogy az ördög éjjel és nappal vádolja a szenteket. Tehát kétszer. 
Éjjel és nappal. Mi az ellenlépés? Hogy te is naponta legalább kétszer, hivatkozol a szent vére, 
ami téged megmosott, megtisztított, és megóvott. Imádkozd azt, hogy a szent vér lüktessen az 
életed minden területén, ami megtisztítja a gondolataidat is.  

És hogyha te megvallod az otthonodban a szent vér oltalmát, akkor az egy tőzfalként fog 
mőködni, és megvéd az ellenséges erıktıl. A számítógépet kezelık tudják, hogy mi az a 
tőzfal. Ne jöjjenek be vírusok. Tehát ez a szent vér is tőzfalként fog mőködni.  

Az ószövetségnek is meg van a szent vérnek az elıképe. Amikor Isten azt mondta az İ 
népének, hogy kenjétek meg az ajtófélfát és a szemöldökfát vérrel, és a pusztító nem megy be 
hozzátok. Akkor egy újszövetségben is kell ennek mőködni.  

Kaptam egy gyönyörőséges imádságot, a szent vérrıl. El is küldtem mindannyitoknak. A 
2012-es kék imakönyvben már benne van. Mindenki tudja imádkozni a saját családjában. De 
ha nagyon kevés idıd van, akkor mondd el röviden a saját szavaiddal: A szent vér oltalma van 
felettem, ördög nem érinthetsz! 

Közös megvallás: A Jézus nevében, azokon a területeken, ahol támad az ördög, azokat 
megerısítem Isten felkent Igéjével. És ezt hit által mőködtetem. A Szent Vér oltalmát 
kijelentem az elmém felett. Hivatkozom a Szent Vérre, ami a töviskorona alatt jött elı. És ez 
elmosta, az elmém, ördögi támadásait, és gonosz gondolatit. Mivel a vádló éjjel és nappal 
vádolja a szenteket, én ellene megyek ennek. És naponta legalább kétszer hivatkozom a Szent 
Vér oltalmára. A Szent Vér lüktet az életem minden területe felett. A családom felett, az 
otthonom felett, a felségterületem felett, és ez a Szent Vér megtisztítja a gondolataimat is. 
Ahogy megvallom a Szent Vér oltalmát, az otthonom légköre megtisztul, és az Úr Jézus drága 
Szent Vére, tőzfalként óv engem, és mindazokat, akik hozzám tartoznak. Ámen.  

 
 
A függıleges vonallal jelzett igeversek más fordításokból származnak. 
 


