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AZ ELME ÁLLAPOTAI – 4. A kételkedő és a hitetlen elme
Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege
KSZE Békevár szolgálat, 2019. április 8.

Szeretettel köszöntöm a hallgatóságot. Folytatjuk Az elme állapotai sorozatot, a 4. rész
következik. Címe: A kételkedő és hitetlen elme.
1. Kételkedés
Máté 14,31/b.
31/b. Kicsinyhitű, miért kételkedtél?
Ezt mondta az Úr Jézus Péternek, amikor a vízen járva elkezdett süllyedni. A kételkedést
és a hitetlenséget általában együtt emlegetjük. Mintha azonosak lennének. Bár össze is
kapcsolódhatnak, de ez mégis két teljesen különböző dolog. A magyarázó szótár így
határozza meg a „kételkedik” szót: két úton áll, bizonytalan afelől, hogy melyik úton járjon.
Ezt olyan hívőkre mondják, akiknek kevés a hitük, akik aggódnak, és ebből kifolyólag zavart
lelkiállapotban, a félelem és a remény között ingadoznak. A görögben használt „hitetlen” szót
az átdolgozott King James Biblia némely esetben „engedetlennek” fordítja. Ahogy az
ellenségnek ezt a két eszközét szemügyre vesszük, láthatjuk, a kételkedés az embert két
vélemény között ingadoztatja, míg a hitetlenség engedetlenséghez vezet. A segítségünkre lesz,
ha fel tudjuk ismerni, hogy mivel támad az ördög. Két fő fegyvere a kételkedés és a
hitetlenség. Az Egyszerű fordításból olvassuk:
1Királyok 18,21. EFO
21. Amikor mindannyian együtt voltak, Illés az emberek elé állt, és ezt mondta:
„Meddig fogtok még kétfelé sántikálni? Döntsétek el végre, ki az igazi Isten! Ha az
Örökkévaló az Isten, akkor Őt kövessétek! Ha pedig Baál, akkor kövessétek őt!”
A sántikálás jelent bicegést és ingadozást is. A következő történet jól megvilágítja, mi is a
kételkedés. Volt egy beteg hívő, aki gyógyulásról szóló Igéket vallott meg. Hitte, hogy ez
alapján meg fog gyógyulni. Mialatt ezt tette, időnként rátört a kételkedés. Már majdnem
feladta, amikor Isten betekintést adott számára a szellemi világba. Két dolgot látott. Az
egyikben egy démon azt hazudta neki, hogy nem működik az Ige megvallása, és nem fog
meggyógyulni. A másik: ahányszor megvallotta az Igét, a szájából kardhoz hasonló fény tört
elő, a démon pedig remegve meghátrált, és hátraesett. A Jeremiás könyvében – most nem
olvassuk fel az Igét – a 5,14. és 23,29 arról szól, hogy Isten az Igét adta a szánkba, ami tűz és
sziklazúzó kalapács, amikor azt megvalljuk. A látomás alapján ez a férfi megértette, miért
olyan fontos újra és újra hangosan megvallani az Igét. Meglátta, hogy van hite, és pont ezért
támadja őt az ördög a kétségekkel, kételkedéssel. A kételkedés nem Istentől származik. Isten
az újjászületéskor mindenkinek egyformán megadta a hit mértékét. Ezt olvashatjuk a Róma
12,3/b részében.
Róma 12,3/b.
3/b. Amint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét.
Isten hitet helyezett a szellemünkbe az újjászületéskor. Az ördög azonban a kétséggel
támad, hogy hatástalanítsa a hitünket. A kételkedés olyan gondolatok formájában jön,
amelyek ellentétben állnak Isten Igéjével. Emiatt életbevágóan fontos, hogy ismerjük az
Írásokat. Ha van igei ismeretünk, akkor könnyen felismerhetjük az ördög hazugságait. A
János 8,44 erről ír.
János 8,44.
44. Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni.
Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincs benne
igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja.
Láthatjuk, hogy az ördög a hazugság atyja. Azért hazudik, mert el akarja lopni tőlünk azt,
amit Jézus a kereszthalála és feltámadása által megszerzett nekünk.
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2. Hitetlenség
Márk 6,6/a.
6/a. És csodálkozik vala azok hitetlenségén…
Nézzünk erre egy ellenpéldát. Az új King James Bibliából olvassuk:
Róma 4,18-21. NKJV
Ábrahám pedig emberi reménytelenség ellenére reménykedve hitte, hogy sok népnek
atyjává lesz, a szerint, ami megmondatott. Így ilyen megszámlálhatatlan lesz a te
utódaid száma. Nem gyengült el a hitében, mikor látta az Ő teljesen elhalt testét, mivel
már száz esztendős volt. Vagy amikor látta Sára elhalt méhének a meddőségét. Az
Istennek ígéretében se kételkedett hitetlenséggel, nem kérdőjelezte meg azokat kételkedve, hanem erős volt a hitben, dicsőséget adván az Istennek. És teljesen elhitte, hogy ami
Ő megígért, meg is cselekedheti.
Jó elmélkedni ezen az igeszakaszon, amikor éppen harc zajlik az elménkben, és a kételkedés, illetve a hitetlenség támad ránk. Isten megígérte Ábrahámnak, hogy ad neki saját
gyermeket. De sok év után sem született meg az ígért örökös. Miközben a kétség gondolatai
támadtak rá, és a hitetlenség szelleme arra akarta rávenni, hogy engedetlen legyen Istennel
szemben, Ábrahám mégis megállt hitben. Hitte, hogy amit Isten ígért neki, az valóságot fog
ölteni. Ehhez hasonló helyzetben az is engedetlenségnek számít, ha idő előtt feladjuk,
miközben Isten kitartásra buzdít bennünket. A Szent Szellem hangjának, és az Úr hozzánk
intézett szavának semmibevétele is engedetlenség. De Ábrahám állhatatos maradt. A
várakozás ideje alatt magasztalta és dicsőítette Istent, és közben megerősödött a hitében.
Ha Isten kér tőlünk valamit, akkor megadja hozzá a szükséges hitet is. A hit egy szellemi
erő, ami a szellemünkből származik. Ellentmondásos lenne, ha Isten elvárna tőlünk valamit,
de nem adná meg a megcselekedéséhez való hitet. Az ördög tisztában van azzal, hogy milyen
veszélyesek vagyunk a számára, ha a szellemünk megtelik hittel. Ezért támad kétségekkel és
hitetlenséggel. Valójában nem arról van szó, hogy nincs hitünk, hanem az a helyzet, hogy az
ördög a hazugságaival igyekszik lerombolni a hitünket. Amikor Isten elhív egy feladatra vagy
szolgálatra, akkor vágyat és hitet és képességet is ad hozzá. De a várakozás ideje alatt az
ördög újra és újra támadni fog kétségekkel és hitetlenséggel. Isten álmokat és látásokat ad
nekünk, amelyek kicsi magocskák. Amikor ezek megfogannak a szívünkben, a
szellemünkben, az ördög mindent el fog követni, hogy rávegyen bennünket arra, hogy idő
előtt, a cél előtt eldobjuk álmainkat, és feladjuk. Erre két eszközét használja: a kételkedést és
a hitetlenséget. Mindkettővel az elmét támadja. Mert nem akarja, hogy a szellemünk és az
elménk egyetértésben legyen. De ha mi megcselekedjük Isten akaratát, nagy kárt okozunk az
ördögnek.
3. Járj a vízen!
Az új King James Bibliából olvassuk:
Máté 14,24–32. NKJV
A hajó pedig immáron a tenger közepén volt, messze, legalább egy mérföldre a
parttól, a haboktól háborgattatva. Mivelhogy a szél szembe fújt. Az éjszaka negyedik
részében pedig, hajnali három és hat óra között, hozzájuk ment Jézus a tengeren járva.
És amikor látták a tanítványok, hogy Ő a tengeren járt, megrémültek, mondván: Ez
kísértet, és a félelem miatt kiáltoztak. De Jézus azonnal szólt hozzájuk, mondván:
bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Péter pedig felelt neki, mondván: Uram, ha te vagy,
parancsolj, hogy hozzád mehessek a vizeken. Ő pedig mondta: jöjj, és Péter kiszállt a
hajóból, és járt a vízen, hogy Jézushoz menjen. De látva a nagy szelet, megrémült, és
amikor kezdett merülni, kiáltott: Uram! Tarts meg engem, mert meghalok. Jézus pedig
azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt, és mondta: kicsinyhitű. Miért kételkedtél?
És amikor beléptek a hajóba, elállt a szél.
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Most az utolsó mondatra fókuszáljunk, mert ebben rajzolódik ki az ellenség terve. A
történet arról szól, hogy Jézus parancsára Péter olyat tett, amit azelőtt soha. Kilépett a hajóból,
és elkezdett a vízen járni, amihez hitre volt szüksége. Jézuson és Péteren kívül senki nem tett
még ilyet. Péter hibát követett el, amikor túl sokáig figyelte a vihart. Amikor megijedt, kétség
és hitetlenség vett erőt rajta, ezért elkezdett süllyedni. Jézushoz kiáltott segítségért, aki
megmentette őt. De vedd észre: amint Péter visszalépett a hajóba, a vihar azonnal elült. Ebben
van egy kijelentés. A vízen járáshoz komoly hit kellett. A hajózáshoz viszont kevésbé volt
szükség hitre. Az ellenség támadásai akkor erősödnek föl, amikor mi vízen járunk, vagyis
hitben járunk. Mert az ördög a hitben járásunkat szeretné megtorpedózni, vagyis aláásni.
Amikor vihar tör ki az életedben, légy rendíthetetlen! Keményítsd meg az arcodat, és
maradj a hajón kívül, azaz hitben. Gyakran akkor múlik el a vihar, amikor befejezed a hitben
járást, és visszatérsz a látszólagos biztonságba. De ilyen módon nem fogod elérni a kitűzött
célt. Az ördög viharokat idéz elő az életedben, hogy megfélemlítsen, és ezzel lezárja a hitutadat. Vihar idején jusson eszedbe, hogy az elméd a harctér. De a felkorbácsolt érzéseid
alapján soha ne hozz döntést! Mindig a szellemed vezetésére hagyatkozz! Ha így teszel, akkor
vissza fogsz találni ahhoz a mennyei látáshoz, amit Isten adott neked. Valójában Ábrahám is
vízen járt, amíg várta az ígért gyermeket. De ő nem ingott meg akkor sem, amikor kilátástalannak látta a helyzetét. Ábrahám is felismerte az ellentmondó körülményeket. De őt
Péterrel ellentétben ezek nem akadályozták abban, hogy továbbra is hitben járjon. Valószínű,
nem gondolt túl sokat a helyzetére, és nem is beszélt róluk. Az elméjét és a szavait Istenre
összpontosította. Nekünk is következetesen arra kell koncentrálnunk, ami felépít bennünket,
és a hitünket elevenen tartja. Ezért töltötte Ábrahám azzal az idejét, hogy Istent magasztalja és
dicsőítse.
4. Ingadozni tilos!
Az új King James Bibliából olvassuk:
Jakab 1,5–7. NKJV
Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől. Aki mindenkinek
bőkezűen, készségesen és szemrehányás vagy hibakeresés nélkül adja. És megadatik
neki. De kérje hittel, semmit sem kételkedve, ingadozva, habozva. Mert aki kételkedik,
hasonlatos a tenger habjához, amelyet a szél hajt, és ide- s tova hány. Mert igazán ne
vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit, amit kért az Úrtól.
Volt egy Shelton nevű pásztor, aki mellett Joyce Meyer öt évig kisegítő pásztor volt, és itt
növekedett fel a szolgálatára. Shelton pásztor összezavarodott, amikor megpróbálta eldönteni,
hogy a bibliaiskola elvégzése után mihez kezdjen. Isten azt helyezte mélyen a szívére, hogy
alapítson helyi gyülekeztet. Ő ezt meg is akarta tenni, de korlátai voltak. Csak ötven dollár
volt a zsebében, továbbá volt egy várandós felesége és egy gyermeke. Közben két nagy
gyülekezettől is kapott jól fizető állásajánlatot. De minél tovább fontolgatta a lehetőségeket,
annál inkább összezavarodott. Két dolog között ingadozott. A gyülekezet alapítás, vagy az
egyik ajánlat elfogadása. Mivel az utóbbiakban nem volt békessége, tanácsot kért egy
pásztortól, aki bölcsen azt mondta neki: Vonulj félre, ahol csendben és nyugalomban lehetsz!
Kapcsold ki az elmédet, tekints mélyen a szellemedbe, nézd meg, mi van ott, és azt tedd!
Shelton megfogadta a tanácsot, és hamar rájött arra, hogy neki gyülekezetet kell alapítani. A
körülményei ellenére engedelmesen belevágott, és egy nagy szolgálat növekedett ki belőle.
Amennyiben Shelton nem lett volna engedelmes, Joyce Meyer számára nem lett volna ez
áldás, ez a szolgálat. Az új King James Bibliából olvassuk:
Máté 21,18–22. NKJV
Reggel pedig a városba visszajövet, megéhezett. És meglátva egy fügefát az út mellett,
odament hozzá, és nem talált azon semmit, hanem csak levelet, tudva, hogy a fügefán a
gyümölcs a levéllel egy időben jelenik meg. És monda néki: gyümölcs terajtad ez után
soha többé ne teremjen. És a fügefa azonnal elszáradt. És a tanítványok ezt látva elcso-

3/7 — 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.

dálkoztak, mondván: hogyan száradt el a fügefa olyan hirtelen? Jézus pedig felelt, és
mondta nekik: Bizony mondom nektek, ha van hitetek, erős Istenbe vetett bizalmatok,
és nem kételkedtek, nem csak azt cselekszitek, ami e fügefán esett, hanem ha azt
mondjátok e hegynek, kelj fel, és zuhanj a tengerbe, az is meglesz. És amit könyörgésetekben kértek, mindazt meg is kapjátok, ha igazán hisztek.
Jézus itt a szavak teremtő erejét mutatta be. Amikor a tanítványok csodálkozva megkérdezték Jézustól, hogyan tudta egyetlen szavával elpusztítani a fügefát, Ő azt válaszolta: Ha van
hitetek, és nem kételkedtek, akkor ti is meg tudjátok tenni ezt, sőt még nagyobbakat is. A hit
Isten ajándéka, a kételkedés viszont egy döntés. A kételkedés az ördög egyik hadicsele az
elménk ellen. Amikor kételkedés tör rád, ismerd fel, és utasítsd el, és tarts ki hitben! A döntés
ugyanis a tiéd.
Máté 17,14–20.
14. És mikor a sokasághoz értek, egy ember jött hozzá, térdre esvén Őelőtte,
15. És mondván: Uram, könyörülj az én fiamon, mert holdkóros és kegyetlenül
szenved; mivelhogy gyakorta esik a tűzbe, és gyakorta a vízbe.
16. És elvittem őt a te tanítványaidhoz, és nem tudták őt meggyógyítani.
17. Jézus pedig felelvén, monda: Oh, hitetlen és elfajult nemzetség! Vajon meddig
leszek veletek? Vajon meddig szenvedlek titeket? Hozzátok őt ide nékem.
18. És megdorgálá őt Jézus, és kiméne belőle az ördög; és meggyógyula a gyermek
azon órától fogva.
19. Ekkor a tanítványok magukban Jézushoz menvén, mondának néki: Mi miért nem
tudtuk azt kiűzni?
20. Jézus pedig monda nékik: A ti hitetlenségetek miatt. Mert bizony mondom
néktek: Ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek:
Menj innen amoda, és elmenne; és semmit sem volna lehetetlen néktek.
A tanítványok a hitetlenségük miatt kudarcot vallottak. A hitetlenség pedig engedetlenséghez vezet. A hitetlenség a kétséghez hasonlóan megakadályoz abban, hogy azt tegyük, amire
Isten elhívott. Megfoszt a békességtől, és nem élvezhetjük a lelkünk nyugalmát. Pedig Jézus
nyugalomra hív bennünket.
Máté 11,28–30. EFO
28. Jöjjetek közel hozzám mind, akik bele fáradtatok súlyos terheitek cipelésében,
Nálam megnyugvást találtok.
29. Azt az igát vegyétek fel, amit én adok rátok és tanuljátok meg tőlem, hogy én
szívből szelíd és alázatos vagyok, akkor meg fogtok nyugodni
30. Mert az iga, amelyet én teszek rátok nem nehéz, a teher, amelyet én helyezek a
vállaitokra, könnyű.
Az iga az elhívást jelenti, és nem egy súlyos keresztet, ami az embert a földbe nyomja.
Tehát nem terhet jelent. A 30. vers, amit az emberek nem mindig olvasnak el, az világosan
rámutat arra, hogy ez az iga könnyű.
5. Nyugalom.
A Zsidó levél 4. fejezete az Isten népe számára elérhető sabbati nyugalomról beszél.
Zsidó 4,11. NKJV
11. Igyekezzünk, iparkodjunk és szorgalmasan törekedjünk tehát bemenni abba a
nyugodalomba, ami Istentől van, hogy mi magunk megismerjük és átéljük, hogy valaki a
hitetlenségnek és engedetlenségnek ugyanazon példájába ne essék, amelyben a pusztaságban vándorlók beleestek.
Az ószövetségben a sabbat nap a megpihenés napja volt, hogy Istennel időt tudjanak
tölteni. Az újszövetségben a sabbati pihenés egy szellemi hely, amelybe beléphetünk. Minden
hívő joga visszautasítani az aggódást, a szorongást, és így beléphet Isten nyugodalmába, és
benne is maradhat. Tehát itt két dologról van szó. Egyrészt belépni a nyugodalomba, és ott is
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maradni. De hit nélkül nem léphetünk be ebbe a nyugodalomba, az engedetlenséggel pedig
elveszíthetjük azt. A hitetlenség a pusztában tart úgy, mint Izrael népét negyven évig. Pedig
az az út alig kéthetes út lett volna, hogy elérjék az ígéret földjét. Jézus nyugodalmába viszont
akkor léphetünk be, ha hitből élünk.
Róma 1,17.
17. Mert az Istennek igazsága jelentetik ki abban hitből hitbe, miképpen meg van
írva: Az igaz ember pedig hitből él.
Joyce Meyer egyik nap nagyon lehangolt volt, nem volt sem öröme, sem békessége.
Megkérdezte az Urat: Mi bajom van? Az eddig tanultak alapján megpróbált mindent megtenni, de valami mégis hiányzott. Ekkor az Igés kártyák közül kihúzta a Róma 15,13-t, amit az
új King James fordításból olvassunk el.
Róma 15,13. NKJV
13. Reménységetek Istene pedig töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a
hívésben, hitetek tapasztalata által, hogy bővölködjetek és túlcsorduljatok, túláradjatok
a reménységben a Szent Szellem ereje által.
Ebből Joyce Meyer megértést nyert. A problémát a kételkedés és a hitetlenség okozta nála.
Magát tette boldogtalanná, mert elhitte az ördög hazugságait. Azért nem volt öröme és
békessége, mert nem hitt. Lehetetlen, hogy az embernek öröme és békessége legyen, ha
hitetlenségben él. Határozd el, hogy Istennek hiszel, nem pedig az ördögnek! Ha ingadozol a
hit és a kétség között, akkor nyomorultul fogod érezni magad. A tétova ember minden útján
bizonytalan lesz, és soha nem kapja meg az Úrtól, amit szeretne. Határozd el, hogy te nem
leszel kétszívű és nem élsz kétségekben!
Jakab 1,7–8.
7. Mert ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól;
8. A kételkedő, a minden útjában állhatatlan ember.
Isten egy csodálatos életet tervezett a számodra. Ne hagyd, hogy az ellenség a hazugságai
által ellopja ezt tőled! Ennek érdekében minden gondolatot meg kell vizsgálnunk, és amelyek
ellentétesek az Igével, azokat karanténba kell zárnunk! Mint tudjátok, a gondolatainknak
három forrása van. Jöhetnek Istentől, jöhetnek az ördögtől, és származhatnak a saját elménkből, kívánságainkból. A záró Igénk az új King James Bibliából a 2Korinthus 10,5.
2Korinthus 10,5. NKJV.
5. Leromboljuk az érveléseket és elméleteket, az okoskodásokat és magaslatokat
melyek Isten igaz ismerete és megismerése ellen emeltettek és foglyul ejtünk minden
gondolatot és célt, hogy engedelmeskedjék Krisztusnak, a Messiásnak, a Felkentnek.
Hisszük, hogy áldás volt ez a mai tanítás is a számotokra, építsétek be a szívetekbe,
használjátok és alkalmazzátok!
Ráadásképpen szeretnék beszélni a bizonytalanságról. A bizonytalanságot az emberek
általában nem szeretik. Nem szeretik, ha mások bizonytalanságban tartják őket. A bizonytalanság nem jó dolog annak, akit bizonytalanságban tartanak. De annak sem, aki
bizonytalanságban tart másokat, mert ez egy rossz vetőmag a számára. Hogyha következetesek vagyunk, akkor elkerülhetjük azt, hogy bizonytalanságban tartsunk másokat. Például én
következetesen jelzem a családomnak azt, ha célba érek, vagy indulok haza. Következetesen
megnézem az üzeneteket naponta háromszor, reggel, délben, este. Vagy pedig következetesen
megnézem az üzeneteket gyülekezeti alkalom előtt, hátha kért esetleg valaki imakérést, és így
be tudjuk építeni az imádságokba. Érdekes módon, amikor egyik pásztortársammal beszélgettem, feljött a szívemből ez a bizonytalanság kérdése. Elmondtam neki, és ő megerősített
abban, hogy ő is éppen a bizonytalanság kérdésével foglalkozott. Tehát a Szent Szellem
egyformán vezetett bennünket. Így került sor arra, hogy a mai napon ezt megosszam veletek.
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Egy másik téma. A Szent Szellem elővetette velem Az Örömhír-hírmondó újságunk 2011.
márciusi számát, ami a képzelőerő fontosságáról szól. Ezt most felolvassuk:
A képzelőerő fontossága: „semmi sem gátolja, hogy véghez ne vigyenek mindent, amit
elgondolnak…” – 1Mózes 11,6 A hívő ember ismeri és alkalmazza a gondolkodás > hit >
szavak > életminőség szorosan összefüggő alapelveit. A lélek területén található az értelem,
érzelem, akarat. Az értelemhez kapcsolódik az elme, a gondolkodásmód, a képzeletvilág. A
Biblia tanít az elme megújításáról és a helyes gondolkodásról. Hatalmas szerepe van a
gondolatainknak; a képzelőerő nagy fontossággal bír! Nem is gondolnánk, hogy a Bibliában
az „ímé” szó milyen jelentőségteljes! Jelentése: lásd, nézd, nyisd meg a szemed! Isten akkor
használja az „ímé” szót, amikor szeretne velünk megláttatni valami fontosat. Isten képekkel
párosítja az ígéretét, hogy azt megláthassuk és valósággá is válhasson.
Nézzünk erre példákat az Igéből. A gyermektelen, idős Ábrámnak Isten ígéretet tett, hogy
sok nép atyjává teszi őt. Ezen ígéretét a csillagos égbolt képével kapcsolta össze. Ábrám a
képzeletvilágában képes volt társítani a hasonlatot az ígérettel. Akkor vált képessé hitben
elfogadni a születendő gyermeket, amikor meglátta a szemléltető képet. (1Móz. 15,5) Tanulság: amíg nem látjuk a lelki szemeinkkel a célt, nem tudjuk a hitünkkel valóságba hozni azt.
Mózes tizenkét kémet küldött ki Kánaán földjének felderítésére, amelyet Isten nekik adott
ígéretében. Mivel a tizenkét vezér kétféle képzelőerővel rendelkezett, így kétféle jelentéssel is
tértek vissza. (4Móz. 13,25–32) Életbevágó tehát, hogy milyen képet alkotsz az egészségedről, gyarapodásodról! Ebből adódik az is, hogy két ugyanazon betegségben szenvedő
beteg közül az egyik életét veszítheti, míg a másik felépül. Ez rávilágíthat korábbi hibáinkra
is. A hit fontos segítőtársa a képzeletvilágunk! Ezért igen veszélyes a kudarcokon elmélkedni.
Isten Józsuéval előre közölte a győzelmet, megadva a város bevételének módját. Így kezdi az
üzenetét: „Lásd! Kezedbe adtam Jérikót…” (Józs. 6,2) A „lásd” héber szó jelenti még:
várakozóan nézd, magad előtt lásd (mint okot vagy célt). Józsué tehát rendelkezett a
győzelemhez szükséges képzelőerővel, mert a hadviselését siker koronázta. A győzelmet
ugyanis először a lelki szemeinkkel kell látni, még mielőtt az valósággá válna. Ha a sikert
nem látod előre, akkor a hitnek nincs mivel dolgoznia. Az elme úgy van teremtve, hogy a
szavakhoz képet társítunk. Az már a mi felelősségünk, hogy Istennek kedves dolgokon
gondolkodunk-e, vagy sem. (Fil. 4,8)
Döntő fontosságú, hogy milyennek látjuk az adott helyzetünket! Amikor az angyal szólt
Máriához: „ímé”, lásd és nézd a Messiás megszületésének természetfeletti módját! – ő ezt a
képet megragadta, és beteljesítette Istennek az ő életére vonatkozó tervét. (Luk. 1,31) A
Bethesda tónál várakozó beteg, mivel csak kifogásokat sorolt, nem is történt vele semmi. (Ján.
5,2–10) A vérfolyásos asszony viszont a képzeletvilágában már előre egészségesnek látta
magát, s Jézus megérintésekor azonnal meggyógyult. (Mát. 9,20–22) A vak a gyógyulásába
vetett hitét a megkülönböztető öltözékének levetésével és a szavával előre kifejezte, s Jézus
parancsára visszanyerte a látását. (Márk 10,46–52) Ezen isteni alapelveket a világ csak silány
módon képes utánozni, mert kihagyja belőle a Szentháromságot.”
A Szent Szellem nem véletlenül vetette elő velem ezt a régebbi újságot. A közelmúltban a
levelezőlistán eladásra meghirdettem egy bizonyos dolgot. A tegnapi nap során egy távoli
pásztorházaspárral beszélgettem, és a következőt mondták: Ők nem azért imádkoztak, hogy
legyen erre a dologra vevő, hanem ők azért imádkoztak, hogy Isten áldjon meg anyagilag, és
ne kelljen eladni. Tegnap este a képzelőerőt kezdtem el működtetni. Szinte magam előtt
láttam, hogy Isten anyagilag hatalmasan megáld bennünket. Nem kell eladni azt a bizonyos
dolgot, és még áldássá is tudunk válni sokak számára.
Hálákat adunk, drága mennyei Atyánk, a mai üzenetért. Köszönjük, hogy ezt átadhattuk a
hallgatóságnak. Dicsérünk, magasztalunk Téged Atyám, minden szükséget betöltöttnek
nevezünk dicsőségesen Jézus Krisztusban. Minden testet tökéletesen működőnek nevezünk.
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Köszönjük a megváltás-csomagot, az erőforrásaidat, amelyek a rendelkezésünkre állnak.
Áldott hetet kívánunk mindenkinek, az Úr Jézus Krisztus szent nevében! Ámen.
A Hiszekegy imájára hívunk meg benneteket, de mi Pál apostol levele alapján mondjuk el.
Pál apostol pedig azt írja, hogy aki a szívében hiszi, és szájával kimondja, hogy Jézus Krisztus
meghalt, feltámadt, és megkéri Őt, hogy legyen az élete Ura, akkor újjászületik a belső
embere, a szelleme, és üdvösséget nyer. Így hangzik az imádságunk: Teremtő Istenem!
Válaszolva a hívásodra, Eléd állok, és fennhangon imádkozom a Hiszekegy imájának Pál
apostol szerinti változatát: Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia, aki meghalt az én bűneimért, és
feltámadt a halálból, az én megigazulásomért. Én a krisztusi utat választom, a szívemet
megnyitom, és átadom Neked. Megvallom, hogy Jézus a Megváltóm, Gyógyítóm, és
Szabadítóm! A hittel elmondott imám által újjászülettem Krisztusban, és így teljes megváltást,
üdvösséget nyertem. Az Ő szent vére megtisztított minden bűntől. Köszönöm, Úr Jézus, az
örök életemet. Ámen.
Áldásözön rátok! Megköszönjük az Úr Jézusnak, hogy a mai alkalom során is közösségben
lehettünk vele! Áldott, és gyümölcsöző hetet!
*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak.
A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik.
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