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A MEG NEM ÚJÍTOTT ELME
Bor Ferenc és Horváthné Éva élőben elhangzott tanításának nyers szövege
Ságvár, 2018. 06. 11.

Pásztor: Egy bejelentéssel kezdem a mai alkalmat. Többeket érint a YouTube-os tanítások
hallgatása. Azt szeretném bejelenteni elsőként, hogy a nyár közepéig átkerülnek a jelenlegi
csatornáról a tanításaink a Békevár Webkikötő csatornára. Ez folyamatosan történik. Szíves
türelmeteket kérjük, amíg ez a rend helyreáll. Vannak olyanok, akik csak olvasnak, vannak,
akik csak MP3-ast hallgatnak, valakik csak YouTube-ot néznek. Mindenkinek a kedvében
kell járni, hogy a szellemi eledel eljusson a megfelelő helyre.
Pásztor: Szeretettel köszöntünk benneteket. Örülünk, hogy itt vagytok, mert különben mi
egyedül lennénk. Márpedig a pásztor bárány nélkül nem pásztor. Ma pásztortársam, Évi fog
szolgálni felétek. A meg nem újított elme című tanítás következik a sorozatában. Egy rövid
bevezetőt szeretnék mondani.
Az ember elméje egy szűrő, ami két irányba működik. Egyik az Ige, az elmén keresztül jut
a szellemünkbe. Az elme szűrőjének az állapota határozza meg azt, hogy átengedi az Igét,
vagy visszatartja. Emlékezzetek arra, hogy nemrég hallottátok Varga Istvántól azt, hogy neki
három hétre volt ahhoz szüksége, hogy megértse, hogy nem cselekedetek által van az
üdvösség, hanem kegyelemből. A vallásos szűrő visszatartotta az Igét, Isten igazságát. Időnek
kellett ahhoz eltelni, hogy ez a szűrő megtisztuljon. A Filippi 4,8 egy gyönyörű Ige, mert
megmondja, hogy miről gondolkodjunk. Ki se kell találnunk, hogy miről gondolkodjunk. Ez
az Ige egy gyönyörű szűrő, amit fel kell tennünk az elménkre. Isten adta ezt a szűrőt, tehát
élnünk kell vele. Ha bedugult ez a szűrő, akkor ki kell cserélni, mert a meg nem újított elme
korlátozza Isten természetfeletti megnyilvánulásait. Ez volt az egyik irányú működése a
szűrőnek, hogy az Ige az elménken keresztül jut a szellemünkbe, hogyha a szűrő beengedi.
A másik működése a szűrőnek, hogy Isten Igéje világosság, ami a szellemünkben van.
Ahhoz, hogy ez a világosság, ez a szövétnek, így írja a Biblia, meg tudja világítani az utunkat,
tudjon vezetni bennünket, ennek a szellemünkből fel kell áradni a lelkünkbe, ahol az elménk
van. De ehhez át kell hatolnia az elme szűrőbetétjén. Ez a szűrő eltömődhet a világi hitetlen
gondolkodások és az aggodalmak miatt, így a világosság nem képes a szellemünkből előtörni,
és nem látjuk meg a kiutat egy adott problémából. Hogyha negatívan gondolkodunk, és
negatívan beszélünk, akkor ezt a szűrőbetétet ki kell cserélni. Tehát az elme szűrőjének a két
iránya, hogy befogadja az Igét, de közben szelektál is, mert az „okos doboz” azt mondja, hogy
ezt nem tudom elfogadni, hogy például Isten ma is gyógyít. Hány helyen hallani ezt? Utána,
amikor az Igének fel kellene jönni az elménkbe, hogy a megoldást megmutassa, akkor is
képes az elme szűrője korlátozni, hogyha az elme nincs megújítva Isten Igéjével. Erről fogunk
tanítást hallani, fogadjátok nyitott szívvel.
Évi: Én is köszöntelek benneteket. Dicsérjük az Urat, köszönjük a szép dicséreteket, ami a
mai tanításhoz nagyon hozzápasszol. Köszönjük az Úrnak és hisszük, ami az Igéjében meg
van írva. Hallottuk a dicséretben is, hogy megtanít minket vízen járni, és nem süllyedünk el,
hanem át tudunk menni a próbákon, és kiemel bennünket. Ha letörtek vagyunk, az Úr öröme
fel tud minket vidámítani. Dicsőség az Úrnak, hogy meg tudunk állni a munkahelyeinken,
mert az Úr dicsősége bennünk van, csak az ördög nem szereti. Nem bírja elviselni, ezért
megtörjük az igát, Jézus nevében, az ilyen helyzetekben.
1. Az ember elméje
A mai napon az elméről hallotok tanítást. A Bibliának nagyon sok mondanivalója van az
ember elméjével kapcsolatban. Az elme egy nagyon fontos terület, amivel a legtöbbet kell
foglalkoznunk, mert ott születnek meg a döntéseink, amelyek az életünk minden területére
kihatnak. Az elmén keresztül folyik át minden gondolat. A gondolataink hordozzák az

1/9 — Bor Ferenc — Ságvári tanítások: http://bekevar.x3.hu/sagvar-hang.htm

Ez a tanítás a www.bekevar-portal.hu forrás feltüntetésével szabadon felhasználható és továbbküldhető.

érzelmeinket, az indulatainkat, az értelmünket, az akaratunkat, és ez mindegyik kétirányú
dolog. Pozitív és negatív, mert az indulatokban van például a gyűlölet és a szeretet. Tehát a jó
és a rossz. Ugyanígy az érzelmeinkben is van, amikor rossz érzés fog el bennünket. Az sem
jó, és mind az ördögtől van. De vannak jó érzéseink, amikor feldobódunk. Az akaratunk is
egy nagyon fontos mérce, mert nekünk kell eldönteni, hogy mit akarunk. Az akarat szintén
egy fontos dolog. Természetesen azt is mi döntjük el, hogy kinek engedelmeskedünk, Istennek vagy az ördögnek. Nagyon-nagyon figyelni kell ezekre a dolgokra. Az elme nagyon fontos rész az életünkben. Az Igében meg van írva, hogy az ember elméjével kell tenni valamit
ahhoz, hogy szilárdan meg tudjon állni az élet viharaiban. Az újjászületésed után Isten azt kéri
tőled elsőként, hogy újítsd meg az elmédet, újítsd meg a gondolkodásodat, mert ez meg van
írva az Igében. Fogtok róla több Igét hallani. Ez azért van, mert Isten pontosan tudja azt, hogy
ha nem újítod meg az elmédet, akkor ugyanúgy fogsz gondolkodni, mint az újjászületésed
előtt. Mint a világ. Mint amikor még elveszett voltál. Mikor még a szellemed nem volt
újjászületve és halott állapotban volt. Sőt, úgy fogsz gondolkodni, ahogy például a vallásban
megtanultad, vagy a szokásokban. Ezért kéri Isten, hogy újítsd meg az elmédet, mert az is egy
nagyon fontos dolog. Ha nem teszed meg és továbbra is úgy gondolkodsz, mint a világ, akkor
könnyebben megnyitod magad az ördög támadásainak, a megpróbáltatásoknak, mert a
világban is nagyon sokan megpróbáltatásban vannak. Végül is ugyanaz történik a világban,
csak te már tudod, hogy hogyan kell ellenállni. Megkaptad az Írásból az igazságot, az Igét, és
Jézus nevét termés. Ezért mondja nekünk Isten, hogy csak az Igével megegyező dolgokon kell
gondolkodnunk.
Filippi 4,8. Egyszerű fordítás
8. Végül, testvéreim, azokon a dolgokon gondolkodjatok, amelyek igazak, dicséretre
méltók, igazságosak, tisztességesek, szépek, tiszteletre méltók, kiválók és dicséretesek.
Elmondja az Ige, hogy min gondolkodjunk. Gondolkodjunk Isten Igéjével összhangban.
Ne engedjük, hogy kétség jöjjön a gondolatainkba, a hitetlenség, a félelem, az aggodalom,
vagy az elbátortalanodás. Ezen nem szabad gondolkodni, mert ezek mind az ördögtől
származnak. A gondolatoknak van negatív és pozitív oldala, ahogy az előbb is mondtam.
Ezért a saját érdekünkben meg kell tanulnunk különbséget tenni, hogy honnan jönnek a
gondolatok. Ennek három forrása van:
a) A gondolatok eredhetnek a saját elménkből, (ahogy a pásztorunk is mondta, az „okos
dobozunkból”) a kívánságainkból jöhetnek.
Példabeszédek 3,5.
5. Bizodalmad legyen az Úrban teljes szívedből; a magad értelmére pedig ne
támaszkodjál.
Nem a saját elgondolásaink szerint kell élnünk.
b) Az ördögtől is érkezhetnek gondolatok, aki sok gonosz gondolatot helyez az elménkbe,
mert az ördög ezt teszi. Mert a világi gondolkodás olyan, amit megszoktak az emberek. Az
elveszettek azt mondják: Én nem fogok meggyógyulni, mert olyan betegséget kaptam, ami a
nagyanyámnak volt! Vagy a szomszédnak is az volt a baja. Vagy ebből a gödörből már nem
mászok ki! Ha eddig nem sikerült, akkor ez után sem fog! Nagyon rossz gondolkodással
gondolkodik a világ. Ez mind rossz gondolkodás. Nagyon fontos, hogy az ember ne az ördög
gondolatait gondolja, hogy nem lesz segítsége, nem fogja senki felkarolni, nem fogja senki
segíteni. Ez egy rossz gondolkodás. Ilyenkor az ördög és a saját gondolatunk egész közel
állnak egymáshoz. Mikor az ember már olyan sok negatív gondolatot beenged, akkor már az
ördög gondolatait is beengedi.
2Korinthus 4,4.
4. Akikben e világ istene megvakította a hitetlenek elméjét, hogy ne lássák a Krisztus
dicsőséges Evangéliumának világosságát, aki az Isten képe.
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Az ördög elvakította a világ gondolatait, az emberek elméjét, mivel a szellemi halál
állapotában vannak.
c) Istentől is kaphatunk gondolatokat. A jó gondolataink Istentől származnak. Istentől
érkezzenek ezek a gondolatok, a szellemünkön keresztül. Elmondom, hogy milyen módon.
Isten Szent Szelleme szól a szellemünkhöz, ami gondolatként jelenik meg az elménkben.
Tudom, hogy egy kicsit nehezebb, de a Szent Szellem szól a mi szellemünkhöz, ahogy
tanulmányozzuk az Igét, majd az gondolatként az elménkben megjelenik. Ez olyan, hogy
minél mélyebben gondolkodsz egy Igén, akkor meg fogod érteni a jelentését, Isten felfedi
előtted a „titkokat.” Tehát a szellemi részét is látod, ami igazából a valóságos rész. Az nagyon
fontos dolog.
1Korinthus 2,16.
16. Mert ki érte fel az Úrnak értelmét, hogy oktathatná Őt? Bennünk pedig Krisztus
értelme van.
Istentől csak jó gondolatot kaphatunk, mert Ő a szeretet, Ő egy szerető Isten, és a szeretet
nem cselekszik gonoszt senkivel. A gondolatainkat Isten Igéjéhez kell kötni. Az Igével
azonosan kell gondolkodnunk (pórázon kell tartani), hogy ne menjenek rossz irányba. Meg
kell tanulnunk Isten Igéjét használni az ellenséggel szemben az életünkre vonatkozóan, és
amikor másokért imádkozunk. Az ima a legfontosabb, és minden esetben Jézus nevét
használjuk hozzá. Mindenre van Ige, mert ahogy tanulmányozzuk az Bibliát, hallgatjuk a
tanításokat, elmélyedünk egy-egy Igén, vagy olvassuk a tanító könyveket, azok az Igék
megfogannak bennünk, és ha van valami helyzet, rögtön ki tudjuk mondani azt az Igét arra a
helyzetre. Nagyon fontos, hogy használatba vegyük az Igét.
Úgy tanulhatsz meg különbséget tenni a gondolataid forrásai között, hogyha szoros
kapcsolatban maradsz az Úrral. Ez az ima, az elmélkedés, és az Ige tanulmányozása által
történik. Az elmélkedés azt jelenti, hogy időt szánunk arra, hogy elgondolkodjunk az Igén.
Mert amikor egy Igét kapsz az Úrtól, vagy olvasod az Írást, és egy Ige valahogy megfog
téged. Azon elgondolkodsz, hogy az mi. Mögé is tudsz látni, mert a Szent Szellem munkálkodik ebben. Így tud Isten ígérete megfoganni a szívünkben, hogyha elmélyedünk az Igén.
Az Ige az elmén keresztül jut a szívbe, ezért fontos, hogy naponta időzzünk az Igén.
Mindig kell egy kis időt rászánni, aztán mindig több lesz belőle, mert majd vágyunk arra,
hogy minél több időt tölthessünk az Úrral.
Ezáltal kerülünk Isten Igéjével összhangba, így a sátán nehezebben tudja megzavarni a
gondolkodásunkat. Mert bizony az, ahogy mondtam, mindig is (nagy igazság) kitartó, mert
mindig azon munkálkodik, hogy milyen rossz gondolatot tud az emberbe beletáplálni. Az
ember, érző lény. Mit tesz? A gondolaton keresztül jön Isten gondolata is, és az ördögé is.
Amikor történik valami az emberekkel, mit csinálnak? Van, aki nagyon fölturbózza azt a
helyzetet, és akkor még nagyobb probléma lesz belőle, mert olyan tragikussá teszi. Az a
fontos, hogy Isten Igéjével foglalkozzunk. Ugyanis a meg nem újított elme hozzáférést ad az
ördögnek az emberek a gondolatvilágához, ha nem foglalkozunk naponta az Igével. Jobban
odafér az emberek gondolatvilágához. Ha nem változtatod meg a gondolkodásodat, akkor
csak az ördög gondolatain fogsz időzni, és úgy kezdesz majd viselkedni, mint amikor Krisztus
nélküli voltál, ahogy a világ.
Nem baj, ha többször beszélünk erről, mert fontos, hogy beépüljön a szívünkbe, hogy
megértésünk legyen. Én is mindig azt mondtam, hogy elégszer hallottam már ezt, vagy azt.
Van, ami unalmassá válik, de az Ige soha nem unalmas. Az Isten Igéjét, ha előveszed, az
mindig élővé válik, amikor hangosan olvasod az Írásból. Ha megérted, hogy mekkora hatalma
van a gondolataidnak, akkor soha nem gondolnál a rosszon. Ugyanúgy, ahogy a szavainknak
teremtő ereje van, a gondolatainknak is. Nem szabad rosszról gondolkodnunk, mert a
gondolat szintjén fogadja be az ember a rosszat, ha negatívan gondolkodik. És mit csinál az
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ember? Megcselekszi. Ki is mondja a rosszat. Sok ilyet hallunk. Meglesz néki, amit mondott,
ez is meg van írva.
2. A megújított elme átformál!
Róma 12,2. Más fordítás
2. Ne hasonuljatok a világhoz, hanem gondolkodástokban megújulva alakuljatok át,
hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes, mi a kedves előtte és mi a tökéletes.
Amikor Isten Igéje azt mondja nekünk, hogy ne hasonuljunk ehhez a világhoz – azt
mondja a mi fordításunk, hogy ne szabjuk magunkat e világhoz –, ezt az elme területére érti.
Ne az a gondolkodás legyen bennünk, ami a világból származik! És ne az érzésekre
fókuszáljunk, mert az a világnak a része! A szellemi világ nem érezhető. Van, mikor érzés
formájában is előjön, de mondok egy példát. Vannak esetek, amikor valakiért imádkozunk,
aki beteg. Lehet, hogy nem történik akkor, abban a pillanatban semmi. De ott belül,
szellemben akkor is megtörténik, hogy hitben elfogadja a gyógyulását. Eltelik egy bizonyos
idő, mire az megfogan és valóságot ölt. Van, aki mindjárt meg tud gyógyulni, van, akinek kell
egy folyamat. Ez igaz a valóságba jövetelre is, amikor az ember egy hitpróbában van. Ez lehet
betegség, lehet anyagi, lehet bármi más, például otthoni probléma. Idő kell ahhoz, hogy az
valóságot öltsön, de nekünk van hitünk, ami valuta a mennybe. Meg kell állni hitben és így
kell kimondanunk Isten Igéjét.
Más szóval azt mondja, hogy ne úgy gondolkozzunk, ahogy a világ gondolkodik. Nekünk
meg kell újítani az elménket Isten Igéjének a tanulmányozásával, és Isten Igéjével
összhangban kell gondolkoznunk. Ha a keresztények nem újítják meg elméjüket Isten
Igéjével, ugyanazt a hibát fogják elkövetni, amit a világ. Márpedig vannak ilyen keresztények,
elég sokan. Ha valamilyen problémával állunk szemben, akkor a megoldás érdekében az arra
a helyzetre vonatkozó Igéken kell elmélkednünk. Amikor van egy helyzet az életünkben, egy
megpróbáltatás, például valaki beteg, vagy fáj valamije, akkor a gyógyulásról szóló Igéken
kell gondolkodni. Azt is többféle módon be tudja fogadni az ember. Az újjászületett
keresztények, akik már növekednek, ők nehezebben. Én magamból indulok ki. Vannak olyan
területek, amiket nehezebben tudok elfogadni. Közben hallom azokat a csodákat, amikor
valakivel például elolvastatják a gyógyulásról szóló Igét, és rögtön azt mondja, hogy ha ez
megtörtént, hogy engem meggyógyított az Úr Jézus, akkor föláll a tolószékből. Vannak ilyen
csodák. A régebbi keresztények között előfordulhat, hogy az egyik területet könnyebben
harcolja meg, a másikat nehezebben. A lényeg az, hogy az adott helyzetre vonatkozó
megvallásainkban kitartóak legyünk, így a hitünk is megerősödik, és előjön a győzelem. Ne
az emberek tanácsain próbáljunk megállni, hanem Isten Igéjén! Abban sohasem fogsz
csalódni és a legjobbat hozza elő számunkra.
Mindig megkapjuk a helyzeteinkre a választ. Vagy éppen van egy kérdésed az Igével, vagy
a tanítással kapcsolatban, lehet, hogy a következő tanításban megkapod a választ, vagy ha egy
másik szenttel beszélgetsz az Úrról. Vagy olvasod a tanító könyveket, abból is nagyon sok
világosság előjön, mert, ahogy mindannyian tapasztaljuk, évről-évre újra olvassuk ugyanazt a
könyvet, akkor mindig egy új világosság jön elő. Egy új dolgot hallunk meg az Írásból.
Milyen Isten Igéje? Élő és ható. Ahogy foglalkozunk vele, élővé válik az életünkben is.
Minden területen. Az ember úgy változtathatja meg az életét, hogy megváltoztatja a
gondolkodását. A megújított elme nemcsak a gondolkodásra hat ki, hanem a cselekedetekre
is, sőt az egész életünkre. Hogyha megújul az elméd, akkor fogod megérteni, hogy Istennek
mi a tökéletes akarata az életedben. Ez nagyon fontos.
Az Úr Jézus is az Atya tökéletes akaratát teljesítette be a földön. Az Úr Jézus ezt megtette,
és az van leírva, hogy mi nagyobbakat is tudunk cselekedni. Tehát az Atya akaratát meg
tudjuk tenni. Szépen lassan, lépcsőzetesen, mert egyszerre nem fogjuk tudni megtenni.
Minden tudást nem fog nekünk Isten egyszerre megmutatni. Pál apostol is az újjászületett és
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Szent Szellemmel betöltekezett keresztényeknek írta az Efézusi levélben, hogy az elméjüket
meg kell újítani Isten Igéje által.
Efézus 4,23. Egyszerű fordítás
23. Teljesen újítsátok meg a gondolkozásotokat…
Egyedül csak Isten Igéje képes arra, hogy megújítsa az ember elméjét. Csak Isten Igéje
képes erre. Egy megújított elme Isten Igéjén gondolkodik, a meg nem újított elme pedig az
ördög gondolatain időzik.
Nem élhetsz pozitív és sikeres életet negatív gondolkodással, negatív elmével. Isten az
ószövetségben Józsuénak is elmondta, hogy hogyan lesz sikeres. Akkor lesz sikeres az életében és a szolgálatában, ha folyamatosan az Igében marad.
Józsué 1,8.
8. El ne távozzék e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és
nappal, hogy vigyázz és mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor
teszed gyarapodóvá a te útjaidat, és akkor leszel sikeres.
Tehát a törvény könyve el ne távozzék a te szádtól. Az pedig a Szentírás, arról
gondolkodjunk éjjel és nappal, és vigyázzunk… Ott van, hogy vigyázzunk, mert ott az ellenség, jön az ellenség és támad. Mindent úgy kell cselekednünk, ahogy az Ige írja, mert ha úgy
gondolkodunk, ahogy a Filippi 4,8-ban van Isten Igéje szerint, akkor az ellenségnek nincs
hatalma felettünk. A King James fordításban úgy írja az Ige: „akkor fogsz fejlődni a te
utaidon és akkor boldogulsz”. Egy másik fordításban: „Képes leszel bölcsen foglalkozni az
élet dolgaival.” Tehát Isten bölcsességével tudunk az életünk mindennapjaiban élni, hogyha
kérjük is azt a bölcsességet, és élünk is vele. Ez működik az élet minden területén, bármivel is
foglalkozol. A siker és a győzelem minden helyzetben úgy jön, ha folyamatosan elmélkedünk
az Igén, megvalljuk az Igét és az alapján cselekszünk. Nagyon fontos, hogy szánj időt arra,
hogy elmélkedsz az Igén, vonulj félre, zárd ki a világot és legyél egyedül Istennel! Ez azt
jelenti, hogy nem a tévénézés közben zárjuk ki a világot, mert úgy nem lehet, nem egy
beszélgetés közben, vagy újságolvasás, vagy telefonbeszélgetés közben. Tehát csak teljesen
egyedül, zavartalanul, hogy semmi ne zavarjon meg.
Mivel az elme nem megbízható vezető, ezért uralkodj a gondolataidon és a szellemedre
figyelj, mert az igazi valónk a szellemünk, ami teljesen ép, mert újjá vagy születve. Ezért kell
az elmével foglalkozni, mert a szellem a biztos vezető. A világ negatív módon van
beprogramozva, lásd, a híradóban mi megy. Mikor láttok egy pozitív, jó hírt a tévében
mostanában? Esetleg egy kihalóban levő állat születik valamelyik állatkertben, az jó hír, vagy
egy híresség esküvőjét jelentik be, de nagyon-nagyon ritka. Az újságban mit olvasol?
Pletykákat mindenkiről a világban. Szomszédtól mit hallasz? A modern térfigyelő kamerák
felvételeiből azt, hogy a nyolcvanötödik szomszédban mi történt. Ez a negatív gondolkodás.
Vagy, hogy tedd az életedet rendbe, mit cselekedjél? Megmagyarázza a szomszéd. Itt szokta
az ember mondani, hogy mindenkinek van mit söprögetni a saját portáján, mert mindenkinek
van, amivel foglalkozzon. A világ negatívan van beprogramozva. A betegségről gondolkodik,
a félelemről, a kudarcról, a vereségről. Ez azért van, mert a világ Isten nélküli, a szellemi
halál állapotában van, és halál van neki beprogramozva az élet helyett. Sajnos a vallásban is
nagyon sokan vannak a szellemi halál állapotában. Dicsőség az Úrnak, már egyre többen
újjászületnek a vallásos emberek közül is. Ha Isten Igéjével táplálkozol, akkor másképp fogsz
gondolkodni, ezáltal másképp fogsz cselekedni, és nem úgy, mint mikor a világ szerint éltél.
A Zsoltárokhoz lapozunk.
Zsoltárok 1,1–3.
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.
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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.
Ha az Igén gondolkozol és a pozitív dolgokat vallod meg a problémáid felett, akkor az
ördög nem tud munkálkodni az életedben. Itt van az első versszakban, hogy aki nem jár
gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, tehát nem engedi, hogy az ördög belevigye
akármilyen rossz helyzetbe. Ha viszont a lelked nem újult meg az Igével, akkor a külső
embered fogja uralni és irányítani a szellemedet a lelked segítségével, a lelkeden keresztül.
Nagyon fontos, hogy a szellemünk uralkodjon minden helyzetben, kapcsolódjon össze az
elmével, a gondolatokkal. Ha a lelked nem újult meg az Igével, akkor a külső ember fogja a
kapcsolatot kialakítani, és leuralja a szellemedet. Ha viszont folyamatosan táplálod az elmédet
Isten Igéjével, akkor a megújított elméd a szellemed oldalára fog állni, és együtt fogják
irányítani a testet, így nem a test fog uralkodni. A szellemed pedig a Szent Szellem
irányításával ki fog vezetni az élet minden problémájából, beleértve az ördög kelepcéit,
csapdáit, a helytelen dolgokon való hosszas gondolkodást.
3. A téves gondolkodás
Ugye, amit mondtam eddig is, hogy nem jó a negatív gondolkodás, de ha valaki mégis
hosszasan gondolkodik a helytelen dolgokon, a negatív dolgokon, az ajtót nyit a gonosz
szellemeknek a lélek birodalmához. A helytelen gondolkodás egyik következménye például a
depresszió, most csak egy példát hozok. A depresszió egy súlyos elmebeli betegség, ami
szellemi eredetű, mégpedig a gonosz oldalról. A depressziónak két forrása van, az egyik az,
amikor folyamatosan negatívan gondolkodik valaki, a másik pedig az ehhez társuló gonosz
szellemi erő. Ezt elnyomó szellemnek hívják. A depressziós ember teljesen kilátástalannak
látja a jövőjét. Az újjászületett és Szent Szellemmel betöltekezett emberek is sajnos
elnyomottá válhatnak, amikor sérelmeken vagy problémákon kezdenek el gondolkodni.
„Hogyan jövök ebből ki? Hogy lesz ebből valami? Mi lesz holnapután? Meg fogok-e
gyógyulni?” Azok a keresztények, akik állandóan negatív gondolatokat forgatnak a fejükben,
akár az öngyilkosság gondolatáig is eljuthatnak. Ehhez mondok egy példát. Egy hölgy régóta
jár teljes evangéliumi gyülekezetbe, és negatív dolgokon gondolkodott. Mindkét
szolgálatunkban megkérdezték: Ha én most újjá vagyok születve, a szellemem élővé vált és
örök életem van ez által, akkor én, ha meghalok, aki öngyilkos lesz, az is mennybe kerül?
Rögtön rávágtam ennek a hölgynek, hogy nem akarsz öngyilkos lenni, ugye? Nem, nem, nem!
A következő alkalommal kiderült, hogy igen, az akart lenni. Megkaptam szellemből, hogy ő
öngyilkos akart lenni. Ha az ember tudatában van annak, hogy élő szellemmel rendelkezik és
bármi történjen is vele, az Úrhoz kerül, az nem azt jelenti, hogy neki kell tenni bármit azért,
hogy minél előbb az Úrhoz kerüljön. Sajnos vannak emberek, akik ilyet tesznek. Az egy
öröm, hogy az Úrhoz kerülünk, csak nem mindegy, hogy mikor és hogyan. A sátán a rossz
dolgok elkövetésére próbálja késztetni a hívőket.
2Korinthus 11,3.
3. Félek azonban, hogy amiként a kígyó a maga álnokságával becsapta Évát, akként a
ti gondolataitok is megrontatnak és eltávolodnak attól az egyszerűségtől és tisztaságtól,
amely Krisztusban van.
Ez azt jelenti, hogy vigyázni kell az ördög gondolataival, mert a kígyó ott van. A negatív
gondolkodás által tud a sátán hozzáférni az elméhez úgy, hogy rossz sugallatokkal, rossz
gondolatokkal, rossz érzelmekkel próbálja befolyásolni az embereket. De ha az Igét hoznák
ellene és megújítanák az elméjüket, akkor nem lenne az embereknek problémája depresszióval, negatív gondolkodással, mert az elméjüket bezárnák az ördög előtt.
Filippi 2,5. King James
5. Az az értelem legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is.
Krisztus értelme egyetlen módon lehet a miénk, hogyha az Ő Igéjét tanulmányozzuk,
hisszük a szívünkben és az alapján cselekszünk. A Róma 10,9–10 mindenre kihat, szívvel
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hiszünk, kimondjuk a szánkkal és meg is cselekedjük. Mert nagyon fontos, hogy ez
beleépüljön a szívünkbe. Az első példának hoztam a depressziót. A másik, ahol a hívők ajtót
nyithatnak az ördögnek az, amikor meg nem bocsátás van a szívükben. Az is egy nagyon
ellenséges dolog. Ha az ördög el tudja érni, hogy negatív dolgokon időzz, akkor le fogja
uralni a lelkedet. Egyre több területet el fog foglalni a lelkedben. Ezért nem engedheted meg,
hogy akár egy kicsi helyet is adj neki az elmédben! A Biblia arra utasít, hogy az ördögnek ne
adjatok helyet. Ez pedig az Efézus 4,27-ben van. Tehát nem szabad beengednünk az ördögöt a
gondolatvilágunkba, mert ő arra törekszik, hogy a hívők az élet negatív oldaláról gondolkodjanak. A 2Korinthus 10,5 írja, hogy mit tegyünk:
2Korinthus 10,5.
5. Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és foglyul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak;
A legnagyobb fal, amit le kell rombolnod az, amit az elmédben építettél a rossz gondolatokkal. Újítsd meg az elmédet Isten féltő szeretetéről, és a megbocsátásáról szóló Igékkel. Az
újszövetség parancsolata a szeretet parancsolata, nagyon sok Ige van a szeretetről és a megbocsátásról is az Írásban. Mert ha ezt nem teszed meg, akkor a sátán ki fogja lopni az Igéket a
szívedből és ki fog használni. A bűntudat, önmagunk kárhoztatása, az aggodalmaskodás és a
nyugtalanság gondolatai az ördögtől származnak, ami által becsapja és rabságban tartja a
hívőket. Mert bizony rabságban tud tartani bennünket a rossz gondolatokkal, ha megengedjük
neki. A rossz gondolatok rabsága visszatartja a hívőket a Krisztusban kapott hatalmuk
gyakorlásától, hogy meg tudjanak állni az ördög támadásaival szemben. A keresztények így
válnak gyengévé, és így adnak utat a kétségnek, aggódásnak, félelemnek, bűntudatnak,
önvádnak és az ehhez hasonló nagyon sok gondolatnak. Azon kell gondolkodni, amit el
akarunk érni az életünkben, a pozitív dolgokról, ne pedig arról gondolkodjunk, amitől félünk.
2Timótheus 1,7.
7. Mert nem a félelem szellemét adta nékünk az Isten; hanem erőnek és szeretetnek és
józanságnak szellemét.
Ha a hívők folyamatosan fejlesztenék a szellemüket, és minden esetben leellenőriznék,
hogy mit mond az Ige az adott helyzettel kapcsolatban, akkor nem esnének az ördög csapdájába. Így Krisztusban győztesek lennének a sátán hazugságaival és ravaszságaival szemben.
Amikor a sátán megkísért azzal, hogy negatív gondolatokon időzz, akkor emlékeztesd arra,
amit Isten Igéje mond. Ahogy Jézus Krisztus is mondta, amikor meg volt kísértve, hogy meg
van írva. Ördög, meg van írva! Nem kell áldozatul esned a depressziónak, vagy a negatív
gondolkodásnak. Ne menj vissza a múltba, ne ásd elő a korábbi hibákat, sérelmeket, hogy ki
mit tett az életedben, hogy bántottak meg, miért nem szólnak hozzád, miért tették ezt veled,
felejtsd el azokat, mert nem visznek előre!
Filippi 3,14.
14. De egyet cselekszem, azokat, amelyek hátam mögött vannak, elfelejtem, azoknak
pedig, amelyek előttem vannak, néki feszülve, célegyenest igyekszem az Istennek a
Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára.
Az ördög mindig próbálkozni fog, hogy egy képet, egy rossz emléket hozzon elő a
múltból, és eléd tegye. De ha az elméd megújult Isten szeretetéről és a megbocsátásról, akkor
már csak nevetni fogsz azon, amit az ördög mutatni fog neked. Annyit fogsz neki mondani:
Ördög, ez csak egy kép a múltból, ami már régen nem létezik!
Ha így jársz el, akkor az Igének nem csak hallgatója leszel, hanem cselekvője is, mert
kimondod az Igét.
Jakab 1,22.
22. Az Igének pedig cselekvői legyetek és ne csak hallgatói, megcsalván magatokat.
Kövesd az Isten Igéjében adott utasításokat arra vonatkozóan, hogy miként tartsd zárva az
ajtót az ördög előtt, mert így válhatsz sikeressé az élet minden területén.
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Ésaiás 26,3−4.
3. Kinek elméje reád támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mivel tebenned bízik;
4. Bízzatok az Úrban örökké, mert az Úr Isten az örökkévaló kősziklánk.
Köszönöm, hogy meghallgattatok!
Pásztor: Köszönjük az Úrnak az építő gondolatokat, meg az edényét, akit használt. Szeretném összefoglalni az elhangzottakat. Az elme megújításának három lépése van:
1.) Ne a saját elmédre támaszkodjál. Az okos dobozt ne használjuk, hanem Isten
bölcsességét. Az Igét hallottátok hozzá a Példabeszédek 3,5.
2.) Az Igével ellentétes gondolkodást meg kell semmisíteni. 2Korinthus 10,5.
3.) Az elmét meg kell újítani Isten Igéje által. Efézus 4,13. Róma 12,2.
A gondolataink felett elsősorban nekünk kell őrködnünk, de mások is hatással lehetnek
ránk pozitív, vagy negatív értelemben. Például, ha az orvostól kap valaki egy rossz jelentést,
mindjárt elindul a vezérhangya a tetőtérben. Ha egy jó jelentést kap, akkor feldobódik.
Mondok egy példát. Ha az egyik családtag úton van, vagy munkában, és nem érkezik haza
időben, akkor az otthon maradott családtagnál könnyen megesik, hogy szőnyegbombázást kap
az elméje, és az elmében elindul egy nemkívánatos folyamat, beindul a rossz gondolkodás.
Ilyenek, hogy mi lehet vele, hol lehet, mi történhetett? De elősegíthetjük azt is, hogy védjük a
másik elméjét. Például ha később érünk haza, akkor hazaszólunk: Ne aggódj, később érek
haza! És mindjárt békesség van az elmében. Nagyon sok családban bevált gyakorlat, hogy
amikor valaki elmegy, jelzést ad, ha indul vissza, jelzést ad. Mi is megyünk a szombati, meg a
csütörtöki szolgálatba. A feleségemet fölhívom, amikor megérkeztünk, és felhívom, amikor
indulunk vissza. Tehát az elme kisiklásának a megelőzését szolgálja az, hogyha egymást
tájékoztatjuk, információval látjuk el. De van a megelőzésnek egy másik módja. Hogyha
valakivel beszélgetünk, és nem egyértelmű, amit mondott, akkor azt mielőbb pontosítani kell,
mert nagyon könnyen kisiklik az a gondolat. Vagy ha félreértés gyanúja merül fel, akkor azt
azonnal tisztázni kell. Ezt vonatkoztatom a tanításokra is, mert könnyen előfordul, hogy én
mást értek alatta, meg a hallgatóság is mást ért alatta. Ne féljetek megkérdezni, hogy pásztor,
ezt hogy értetted? Mit értesz alatta? És akkor el tudom magyarázni, hogy mi van az mögött.
Ha nem egyértelmű valami, vagy félreérthető, akkor legjobb azonnal tisztázni, mert különben
egy hatalmas kisiklás történhet. Itt a gyülekezetben volt egy házaspár, aki egyszer csak
angolosan távozott, és utána azt hallottam vissza: mondott valamit a pásztor, és most azon
gondolkodnak. Tehát lehet, hogy valami kétértelmű volt, vagy ők mást értettek belőle, mint
amit én akartam mondani. Nagyon fontos az elme békességének megőrzése érdekében a
kérdőjeles dolgokat tisztázni. Mindannyiunkkal előfordulhat az, hogy nem egyértelműen,
vagy félreérthetően mondunk valamit.
Pásztor: Jézus azt tanítja, hogy mielőtt Ő eljön, Krisztus Teste egységben lesz. Egységbe
kell kovácsolódnia, hogy ne legyenek felekezeti elválasztófalak, hogy én ez vagyok, ő az, a
harmadik amaz. Nagyon szépen látszik ez az egység a Tűzkonferencia szervezésében, mert
nagyon sok felekezet együtt munkálkodik. Tehát az egység formálódik, kovácsolódik. Egyik
pásztortársammal beszélgettem a múlt héten, és azt fejtette ki, hogy nagyon jó egy tanítást
meghallgatni hangfelvételről, mert épülünk belőle, de nem pótolja a személyes jelenlétet, ahol
összevont kenet, és összevont hit van, és szellemi ajándékok plántálódnak el a szívekben.
Csak azért mondom, hogy lássuk a különbséget. Bennem nagyon elevenen él a prágai
alkalom, hogy akik ott voltak, biztos, hogy kaptak valamit. Szellemi ajándékot kaptak.
Jövő héttől egy nagyon fantasztikus sorozatba kezdünk. A bibliai hit a címe. Kenneth
Haginnak van egy könyve, ami nem jelent meg az egyházunkban. Nagyon mélyenszántó,
nagyon jó gondolatok vannak benne, úgyhogy készítsétek a szíveteket!
Még egy gondolat: az Ige hogyan be tud ülni a szívbe! 98-ban Kaposváron szolgált egy
próféta, aki járta az országot. Chuck Flynn a neve. Arról tanított, hogy a gondolatokat Jézus
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fogságába kell ejteni. A 2Korinthus 10,5-öt hozta, hogy minden gondolatot, ami Isten Igéje
ellen emeltetett, fogságba kell ejteni. Annyira beleült a szívembe, most is élő bennem. Tehát
létezik ez. Hogyha világi embereknek szólunk néhány dolgot, annak is ugyanígy beleülhet a
szívébe. A mai birodalmi nagygyűlésnek vége, mert Isten királyságának a nevében jöttünk
össze. Megköszönjük az Úrnak, hogy velünk volt! Jövő héten találkozunk!
*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak.
A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik.
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