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

AZ ELME ÁLLAPOTAI – 6. Ítélkező és gyanakvó elme
Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege
KSZE Békevár szolgálat, 2019. május 6.

Szeretettel köszöntjük a hallgatóságot. Elérkeztünk Az elme állapotai 6. részéhez. A mai
tanítás címe: Ítélkező és gyanakvó elme.
1. Ítélkezés
Az Egyszerű fordításból olvassuk el:
Máté 7,1. EFO
1. Ne ítéljetek el senkit, hogy titeket se ítéljenek majd el!
Az emberek életében sok rossz gyümölcsöt hoz az ítélkező, bíráló és gyanakvó hozzáállás.
Sok kapcsolat megy tönkre ezek miatt. Ezen a területen is megmutatkozik az, hogy az elme
egy harctér. A másokról mondott vélemények eszközök lehetnek az ördög kezében arra, hogy
elszigeteljen bennünket másoktól, és magányban tartson. Mert senki sem élvezi a mindenről
véleményt nyilvánító embereket. Ide tartozik már az egyszerű „szerintem” kezdetű mondat is.
Néha fontosabbnak tartjuk, hogy megmondjuk a véleményünket, mint az, hogy meghallgassunk másokat, tanuljunk azokból, amit mondanak, és jó kapcsolatokat építsünk ki. A bölcs
ember így vélekedik: társaságban inkább csendben figyelek, hogy megtudjam, mit tudnak a
többiek. Bölcsesség nélkül kevesen gazdagodnak meg. De a jó kapcsolatok kialakításához is
bölcsesség szükséges. A kapcsolatok elrontásának három biztos módja van: az ítélkezés, a
bírálgatás, az állandó véleménynyilvánítás.
Az ördög azt akarja, hogy elszigetelten éljünk, ezért támadja az elménket ezeken a
területeken. Ez a tanítás is segít felismerni a helytelen gondolkodásmintákat, és segít
megtanulni, hogyan kezeljük a gyanakvást. A Vine szótár a következőképpen határozza meg
az ítélkezést: Az ítélet szó görög jelentése: másik hibái miatt meghozott döntés, valamint
bűnösnek nyilvánít, véleményt alkot, és elítél. Az ítélésnek két fajtájáról szólt egy budapesti
tanítás a Krisztus Szeretete Egyházban, 2016. november 6-án. A megítélés két fajtája: a más
kárhoztatása, illetve helytelen cselekedetek megkülönböztetése. Szükségünk van egy szellemi
megítélésre, hogy ne akaszkodhasson ránk rossz szellemiség. Ilyen esetben nem az embert,
hanem a helytelen dolgokat ítéljük meg. Három Ige kapcsolódik ehhez. A Máté 7,1 – amit az
imént olvastunk, a János 7,24-et fogjuk olvasni. Most pedig nézzük meg:
1Korinthus 2,15.
15. A szellemi ember azonban mindent megítél, de ő senkitől sem ítéltetik meg.
Egyedül Istennek van joga bennünket elítélni. Ezért amikor mást elítélünk, akkor Isten
szintjére akarjuk emelni magunkat az illető életében. Ha bátrak is vagyunk az Úrban, de azért
Isten helyére ne pályázzunk! A Kolosse 2-ben a 16–17. verset olvassuk el.
Kolosse 2,16–17.
16. Senki azért titeket meg ne ítéljen evésért, vagy ivásért, avagy ünnep, vagy újhold
vagy szombat dolgában:
17. Melyek csak árnyékai a következendő dolgoknak, de a valóság a Krisztusban van.
Ámen. A bírálat, ítélkezés és véleménynyilvánítás karöltve járnak. Ezért ezek együtt
egyetlen óriási problémaként jelentkeznek. Akkor vagyunk kritikusak, amikor csak a rossz
dolgokat vesszük észre, a jókat pedig nem. Vannak személyiségtípusok, amelyek ennek a
hibának könnyebben bedőlnek, mint mások. Ők bőkezűen osztogatják a negatív
véleményüket. A derűsebb emberek csak az élet napos oldalát akarják látni, ezért nem is
foglalkoznak örömrontó dolgokkal. Rá kell ébrednünk, hogy mindenki a saját szemszögéből
látja a dolgokat. Ezt úgy hívják, hogy szubjektív látásmód, azaz személytől függő látás.
Szeretjük másnak elmondani, hogy mi mit gondolunk. De amit én gondolok, az csak az én
számomra megfelelő, de nem feltétlenül felel meg a másiknak, és ez fordítva is igaz. Ha
eltérőek is a vélemények, attól még mindkettő lehet jó. Például, ha egy házaspár a lakását
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szeretné berendezni, de különbözik a véleményük, ez az ízlésükre vezethető vissza. De ettől
még mind a két vélemény jó lehet. Amíg ezt nem ismerik fel az érintettek, az súrlódáshoz és
sérülésekhez vezethet.
2. Törődj a magad dolgával
Ebben a részben, mivel szó lesz ítélkezésről és kritizálásról, ezért először ezt a két
fogalmat vizsgáljuk meg, és értelmezzük.
János 7,24.
24. Ne ítéljetek a látszat után, hanem igaz ítélettel ítéljetek!
Megnéztem a „kritizálás” és a „megítélés” szavak jelentését. Először nézzük meg, mit
jelent a kritizálás. Az első meghatározás: hibákat felsorol és hangoztat. Akadékoskodva és
kellemetlenkedve kifogásolja egy személy tettét, elért eredményét, egy jelenséget, vagy elért
állapotot. Folytonosan hibát talál valamiben, vagy valamiben. Egyet nem értését hangoztatja.
Például a főnök a dolgozó munkáját kritizálja, vagy a barátnők egymás ruháját.
Második értelme, a második meghatározás: Elmarasztaló ítéletet hoz valamiről, annak vélt,
vagy valós hiányosságait kiemeli. Az ítélkezés, vagy megítélés jelentése a következő:
a.) Értékelő vélemény egy helyzetről, magatartásról.
b.) Értékelő vélemény a személyről, annak viselkedése, elért eredménye, vagy más megfigyelt tulajdonsága, megnyilatkozása alapján.
c.) Helytelenítő véleményt alkot, kinyilvánít egy személyről, magyarul: elítéli őt.
Hibát követünk el, hogyha megítéljük a másikat, annak ellenére, hogy nem ismerjük a
felmerülő körülményeket. Különbség van a vélemény és az ítélkezés között. A vélemény:
tapasztalaton vagy elbeszélésen alapuló pozitív vagy negatív közlés. A véleményt lehet
közölni udvarias módon úgy, hogy a másik el tudja fogadni. Az ítélkezés: a helyes és
helytelen dolgok összevetésének, valamint a szeretet hiányának az eredménye. Ugyancsak
különbség van a megítélés és az elítélés között. A megítélés egy állásfoglalás, ami lehet
pozitív is. Az elítélés viszont bíráskodás, ami negatív következtetés eredménye. Az Új King
James fordításból olvassuk:
Róma 12,3. NKJV
3. Mert a nekem adott kegyelem Isten meg nem érdemelt jósága, által figyelmeztetek
mindenkit közöttetek, hogy senki ne tartsa magát többre, mint ahogy ezt illik, ne legyen
eltúlzott véleménye saját fontosságáról. Hanem józan ítélőképességgel mérje fel a
képességét, az Istentől neki adatott hit mértéke szerint.
Kerülendő a túlzott véleménynyilvánítás. Az ítélkezés és kritizálás hátterében egy
mélyebben húzódó probléma áll, ez pedig a büszkeség. Amikor a bennünk levő én nagyobb,
mint kellene, az mindig problémákhoz vezet. A Biblia figyelmeztet minket, hogy ne legyünk
büszkék. Ha büszkék és beképzeltek vagyunk, akkor lenézünk másokat, tőlünk kisebbrendűnek tekintjük a másikat. Ez a hozzáállás utálatos Isten előtt, és ajtót nyit az ördögnek. Az Új
King James fordításból következik a Galata 6,1–3. igeszakasz. Ez arról szól, hogy a
felsőbbrendűség helyett a szent félelemben éljünk.
Galata 6,1–3. NKJV
Testvéreim, ha az emberen úrrá lesz is a helytelen viselkedés, vagy a bűn valamilyen
formája, ti, akik szellemiek vagytok, akik fogékonyak vagytok a Szent Szellem
irányítására, igazítsátok, és állítsátok helyre az ilyent, a felsőbbrendűség érzésének
leghalványabb árnyéka nélkül, teljes szelídségben. Ügyelve magatokra, hogy meg ne
kísértessetek ti magatok is. Viseljétek el, hordozzátok egymás terhét, és erkölcsi gyengéjét, és így töltsétek be, és tartsátok meg tökéletesen a Krisztus, a Messiás törvényét, és
tegyétek egésszé a hiányosságokat, a neki való engedelmességetekben. Mert ha bárki azt
gondolja magáról, hogy valaki, túl nagy jelentőséget tulajdonít saját magának ahhoz,
hogy leereszkedjen, hogy egy másik terhet a vállaira vegyen, hogy egy senki felsőbbrendűsége csak a saját szemébe létezik, önmagát csalja meg, és csapja be.
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Ámen. Ebből az igesorból megérthetjük, hogyan is kell a mások gyengeségeihez viszonyulnunk. Ez megmutat egy elmebeli hozzáállást. Legyen bennünk egy szent félelem, egy
tartózkodás a büszkeségtől, illetve legyünk nagyon óvatosak, ha mások megítéléséről, vagy a
kritizálásáról van szó. Következik az Új King James fordításból:
Róma 14,4. NKJV
4. Ki vagy te? Hogy más szolgáját megítéled, vagy felülbíráld. A maga ura előtt áll,
vagy esik el. És megáll, és megtartatik, mert a Mester, az Úr, erős, hogy megsegítse és
állva megtartsa őt.
Ámen. Kik vagyunk mi, hogy ítélkezzünk? Gondoljatok csak bele, mi lenne, ha a
szomszédod átjönne, és kéretlenül osztaná az észt, hogy mit hogyan tegyél. Te mit szólnál
ehhez? Bizonyára azt, hogy törődjön a maga dolgával! Ez a lényege ennek az Igének is.
Mindannyian Istenhez tartozunk, és Ő a gyengeségeink ellenére képes megtartani, és megvédeni bennünket. Istennek felelünk a tetteinkért, nem pedig embereknek. Ezért nem kell
egymást megítélnünk és kritizálnunk. Az ördög azon mesterkedik, hogy az emberek elméjében ítélkező gondolatokat helyezzen. Például megítélik egymás ruháját, frizuráját, vagy
kifejezik azt, hogy nem jó társaságba tartozik. Azt nem tudjuk minden esetben megállni, hogy
ne legyen véleményünk, de nem kell feltétlen kimondani. Arra a szintre kellene eljutnunk,
ahol már nincs túl sok véleményünk, és az sem kritikus jellegű. Amikor túl sokat rágódsz a
véleményeden, az ítéletté fog válni. A sok rágódás miatt egyre nagyobb lesz a feszültség, és
végül elkezdesz róla beszélni. Mit tett velem XY? Mit tett velem a pásztor? Ettől a dolog
robbanásveszélyessé válik, és nagy kárt okozhat fizikai szinten a kapcsolatokban, és szellemi
síkon is. Magadat óvod meg azzal, ha azt mondod: ez nem az én dolgom. Aki egy ítélkező
családban nő fel, annak nehezen megy Istennek tetsző módon gondolkodni, és cselekedni. Fel
kell ismerni, hogy szellemi erősségek lehetnek a háttérben, amelyeket le kell rombolni ahhoz,
hogy megváltozzon a viselkedésünk. Fontos, hogy a cselekedeteid addig nem fognak
megváltozni, amíg az elmédet meg nem újítod az Igével. Olvassuk el a 2Korinthus 10,4–5.
verseket, ami az erősségekről szól.
2Korinthus 10,4–5.
4. Mert a mi hadviselésünk fegyverei nem testiek, hanem Isten által hatalmasak
erősségek lerontására;
5. Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen
emeltetett, és foglyul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak.
Ámen. Az „erősség” szó jelent erődöt, erődítményt és fellegvárat. Ezt az ellenség építi az
elménkbe, amit nekünk le kell rontanunk, és Isten Igéjéből kell felépítenünk egy bástyát. Egy
szilárd alapot.
3. Vetés vagy aratás
Amikor az elmédben az ítélkezéssel kapcsolatban van problémád, akkor tanulmányozd a
Máté 7. fejezetet, és annak utalásait. Ezeket hangosan megvallva, használd fegyverként az
ördög ellen, aki erősségeket próbál az elmédben kiépíteni. Ezt úgy lehet felismerni, hogy
időnként hasonló szituációk adódnak, amit úgy is neveznek, hogy ismétlődő körök. Mert az
ördög nem tud újat kitalálni. Lehetséges, hogy ezek az erődítmények évek óta ott vannak az
elmédben, amelyet az ellenség csak időnként hoz működésbe. Az Új King James fordításból
olvassuk:
Máté 7,1–2. NKJV
Ne ítéljetek, kritizáljatok és kárhoztassatok másokat, hogy titeket se ítéljenek meg,
kritizáljanak, vagy kárhoztassanak. Mert amilyen módon ítéltek, kritizáltok, és
kárhoztattok másokat, titeket is éppen úgy fognak ítélni, kritizálni és kárhoztatni, és az
szerint a mérce szerint bánnak majd veletek, amely szerint ti bántok másokkal.
Nyilvánvaló, hogy amit vetünk, azt fogjuk learatni. Mert ezt mondja a Galata 6,7. A vetés
és aratás nem csak a fizikai világban működik, például a mezőgazdaságban, vagy a
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pénzügyekben, hanem érvényes a szellemi világban is. De a helyes és helytelen
hozzáállásunkat is elvethetjük, és learathatjuk. Például helytelen hozzáállás a hanyagság. Ha
hanyagságot vetünk, akkor hanyagságot fogunk aratni. A helyes hozzáállás pedig az, hogy ha
egy idegen útbaigazítást kér, akkor segítünk neki. Mert hasonló helyzetben mi is számíthatunk
az aratásra, a segítségnyújtásra. Egy lelkész, amikor rosszindulatúan megítélték őt, feltette a
kérdést: Ez az engem kritizáló személy vetése? Vagy az én aratásom? Mi is sokszor aratjuk le
azt, amit mások felé vetettünk. Tehát körültekintőek legyünk, amikor cselekszünk, vagy
mondunk valamit, mert azok mind vetések.
Máté 7, 3–5. NVKJ
3. Miért nézed a kicsinyke szálkát a testvéred szemében és nem veszed észre a saját
szemedbe a gerendát?
4. Vagy hogyan mondhatod testvérednek hadd vegyem ki a szemedből a szálkát, amíg
a te szemedben még ott van a gerenda?
5. Te képmutató, vedd ki előbb a szálkát a saját szemedből akkor már elég tisztán
látsz majd, hogy testvéred szeméből kivedd a szálkát.
Az ördög azt szeretné elérni, hogy teljesen le tudja kötni az elménket mások hibáinak
keresésével és megítélésével. Így sohasem vesszük észre a saját hibáinkat és nem tudjuk
felszámolni azokat. A szabadság felé vezető első lépés az, hogy szembenézzünk a saját
hibáinkkal, amit az Úr próbál megmutatni nekünk, és tegyük lehetővé a Szent Szellemnek,
hogy elvégezze bennünk a munkát, a szükséges változásokat. Amikor azon agyalunk, hogy mi
a rossz mindenki másban, és ez a beszélgetésünk témája is, akkor nem látjuk meg a saját
helytelen viselkedésünket. Ezért parancsolja Jézus, hogy ne mások hibáival foglalkozzunk,
amikor velünk is épp elég baj van! Előbb engedd, hogy Isten kezelésbe vegyen téged, hogy
majd azután megtanuld, hogyan tudod igei módon segíteni és építeni a testvéreidet. Mert ugye
különbséget kell tennünk a kritika és az építő intés, feddés és buzdítás között. Ez utóbbit
semmiképp nem szabad elvetni, mert ez benne van az Igében. Az Új King James fordításban a
Máté 7,6-os vers utalás a szeretetben járásra.
Máté 7,6. NVKJ
6. Ne vessetek megszentelt dolgokat az ebeknek és ne szórjátok gyöngyeiteket a
disznók elé, mert még eltapossák, őket aztán megfordulnak és titeket is szét tépnek.
Ehhez egy érdekes magyarázat tartozik. Ez az Ige az agapé szeretetre való képességünkre
utal. Az agapé szeretet az isteni fajta szeretet. Ha parancsot és képességet kapunk Istentől
arra, hogy szeretetben járjunk másokkal, de ehelyett mi megítéljük és kritizáljuk őket, akkor a
szent dolgot, vagyis a szeretetet a kutyák és a disznók elé vetjük. A kutya és a disznó alatt a
gonosz szellemeket kell érteni. Ezzel a hozzáállással ajtót nyitunk az ellenségnek, akik
megtiporják a szent dolgokat, és ellenünk fordulnak, hogy minket is széttépjenek. Meg kell
látnunk, hogy a szeretetben járás egy védelem a számunkra a gonosz támadása ellen. Nem tud
az ördög nagy kárt okozni annak, aki isteni fajta szeretetben jár. Egy történet következik
Joyce Meyer életéből: Joyce Meyer az első három terhessége alatt egészséges volt, de a
negyedik terhessége idején már adódtak egészségügyi problémái. A Szent Szellem késztetésére elolvasta a Máté 7-et. Megkérdezte az Urat, mi köze ennek az egészségéhez? Isten
emlékeztette, hogy mi történt két évvel korában. Megítélték és kritizálták azt az állapotos nőt,
aki a folyamatos fáradsága, levertsége és rosszulléte miatt kimaradt a bibliaórákról.
Joyce Meyer is ugyanebbe a helyzetbe került, mert az ítélkezésével kitárta az ajtót az ördög
előtt. A gyöngyeit, a szent dolgokat, a szeretetben járás képességét a kutyák és disznók elé
vetette, és a démonok ellenne fordultak, és megtépázták. Joyce Meyer hamar bűnbánatot
tartott, és helyreállt az egészsége. Ebből az esetből mi is levonhatjuk a tanulságot: mindenki
követ el hibákat, mindenkinek vannak gyenge pontjai. A Biblia azt mondja, hogy nem szabad
másokkal szemben keményszívűnek és kritikusnak lennünk, hanem meg kell bocsátanunk
egymásnak.

4/7 — Bor Ferenc — KSZE Békevár szolgálat: http://bekevar.x3.hu/sagvar-hang.htm

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

4. A gyanakvás
Róma 2,1. NVKJ
1. Nincsen tehát mentséged, védekezésed, téged igazoló érved oh ember akárki is légy
ha mást megítélsz és kárhoztatsz. Mert ha magadat teszed bíróvá és ítéletet mondasz
más felet magadat kárhoztatod mivel te, aki bíráskodsz ugyanazokat a dolgokat teszed,
amelyeket bírálsz és kifogásolsz.
Az ítélkezés kárhoztatáshoz vezet. Gyakran ugyanazokat a dolgokat ítéljük el mások
életében, amelyeket mi magunk is teszünk, vagy elkövettünk. Miért hisszük azt, hogy amit mi
teszünk, az mind helyes, de ha más teszi ugyanezt, akkor elítéljük érte. Azért, mert magunkat
rózsaszín szemüvegen keresztül nézzük, másokat viszont nagyítón keresztül vizsgálunk. A
magunk viselkedésére mindig találunk mentséget, de ha más követi el ugyanazt a hibát, akkor
gyakran könyörtelenek vagyunk vele szemben. Azt kell tennünk másokkal, amit szeretnénk,
hogy velünk tegyenek.
Máté 7,12. EFO
12. Ezért úgy bánjatok az emberekkel, ahogy szeretnétek, hogy veletek bánjanak! Ez
a lényege a Mózes Törvényének és a próféták tanításának.
Ha követjük ezt a tanácsot, sok bírálattól megóvjuk magunkat. Az ítélkező elme a negatív
gondolkodásmódból fakad. Mert a jó helyett a rosszra tekintünk a másikban. Ha pozitív
leszel, és nem negatív, az másoknak is a javára lesz, de magadnak még inkább a hasznodra
válik.
Példabeszédek 4,23. NVKJ
23. Éberen őrizd, és mindennél inkább óvd a szívedet, hiszen belőle fakadnak az élet
folyamai.
Ha azt szeretnéd, hogy az élet áradjon feléd, valamint az élet áradjon ki belőled, akkor meg
kell őrizned tisztán a szellemedet! A hívő elméjével bizonyos típusú gondolatok
összeegyeztethetetlenek. Például az ítélkezés és a kritizálás. Amire Isten próbál megtanítani
bennünket, az mind a javunkat szolgálja, és épülésünkre van. Isten útjának követése
gyümölcstermést eredményez. Az ördög útjának követése pedig romlottságba visz. A
gyanakvás nem a szeretet útja.
1Korinthus 13,7. NVKJ
7. A szeretet mindent és bármit elvisel ami csak jön és mindenkiről a legjobbat hiszi.
Ennek az Igének engedelmeskedni nagy kihívás akkor, ha gyanakvónak neveltek, hogy
senkiben ne bízz meg! De az isteni fajta szeretet mélységein elmélkedve felismerhetjük azt,
hogy az agapé szeretet mindig a legjobbat hiszi a másik személyről, ami segít az új
gondolkodásmód kialakításában. Ha az ellenség megmérgezte az elmédet, és erősségeket,
erődítményt épített fel abban, akkor az elmédet meg kell újítanod Isten Igéjének a
segítségével.
Róma 12,2. EFO
2. Ne igazodjatok a jelenlegi istentelen korszellemhez, se a divatjaihoz! Ellenkezőleg,
újítsátok meg az egész gondolkodásotokat, és ezáltal gyökeresen változzatok meg! Akkor
lesztek majd képesek megérteni, mi az, amit Isten akar: ami szerinte jó, ami neki tetszik,
amit tökéletesnek tekint. Ezekre igyekezzetek!
Az elme megújításának a módja: mind jobban megismerni az Igét, és elmélkedni rajta.
Magyarul: időt kell töltenünk az Igével. Az elmélkedés azt jelenti, hogy tűnődsz rajta, és
félhangosan mormolod az Igét. Különbség van bizalom és gyanakvás között. A bizalom és a
hit örömöt hoz, és segíti a kapcsolatok kibontakozását. A gyanakvás megbénítja a
kapcsolatokat, és általában tönkre is teszi azokat. A lényeg, hogy Isten útjai működnek, az
emberé nem. Szeresd azt, amit Isten helyesel, és utasítsd vissza azt, amit Ő gyűlöl! Például az
ítélkezést, kritizálást, gyanakvást.
1Péter 5,8. NVKJ
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8. Józanok, kiegyensúlyozott, és éber gondolkodásúak legyetek. Vigyázzatok, és óvatosak legyetek mindenkor, mert ellenségetek az ördög, mint kegyetlen éhségtől ordító
oroszlán szertejár, és keresi kire ugorjon rá, kit nyeljen el.
Törekedjünk a kiegyensúlyozottságra! Ebben segít a Szent Szellem egyik ajándéka, a
szellemek megkülönböztetésének ajándéka, amely a jó és a rossz szellemiséget egyaránt
felismeri.
1Korinthus 12,10.
10. Némelyiknek csodatévő erőknek munkái; némelyiknek meg prófétálás; némelyiknek pedig szellemek megkülönböztetése; másiknak nyelvek nemei; másnak pedig
nyelvek magyarázata;
A gyanakvás a meg nem újított elme terméke, a tisztánlátás az újjászületett szellem
terméke. A valódi problémát csak valódi ajándék által ismerhetjük fel, amit igei alapokon
fogunk tudni kezelni, nem pedig test szerint. A szellemi tisztánlátás imádkozáshoz vezet, nem
pedig pletykálkodáshoz. A kedves beszéd édes – ezt olvashatjuk az Új King James
fordításban a Példabeszédek 16,23-as, 24-es versben.
Példabeszédek 16,23–24. NVKJ
23. A bölcsnek elméje okosítja a száját, ajkának tudást, és a meggyőző erőt gyarapítja
24. A kedves beszéd olyan, mint a lépes méz édesség az elmének, gyógyulás a testnek.
A szavak és a gondolatok nehezen elválaszthatóak egymástól. A gondolatok néma szavak,
amelyeket az Úr és mi magunk ismerünk. A szavak hatással vannak az életünkre, egészségünkre, örömünkre, és a hozzáállásunkra. Mert a gondolatainkat a legtöbbször ki is
mondjuk, így azok maggá válnak, és idővel kikelnek. Ezért újítsd meg a gondolatmintáidat, és
így az élet egy egészen új birodalmába léphetsz majd be.
Lukács 6,36–37.
36. Legyetek azért irgalmasok, amint a ti Atyátok is irgalmas.
37. Ne ítéljetek és nem ítéltettek; ne kárhoztassatok, és nem kárhoztattok; megbocsássatok, néktek is megbocsáttatik;
Hisszük, hogy ez a tanítás is új világosságot hozott a hallgatóság számára.
Az előző alkalom során elhangzottakkal kapcsolatban Ágnesnek van még egy kiegészítése.
Ágnes: Az evangéliumokban olvashatjuk, hogy Jézus elátkozta a terméketlen fügefát. A
fügefa kiszáradt. A fügefa a törvény jelképe, Jézus eltörölte a bűneinket, a fügefa pedig
kiszáradt. Ez így áll összefüggésben. A fügefa terméketlen, gyümölcstelen volt, ez jelképezi
azt, hogy a törvény nem tudja megteremni a kegyelem gyümölcseit. Hálát adunk az Úrnak,
hogy eltörölte a bűneinket, és megigazultunk az Ő vére által. Ámen
Áldott hetet kívánunk a kedves hallgatóknak! Isten áldása szálljon rátok, és növekedjetek
az Igében!
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.
*A függőleges vonallal jelzett igeversek más fordításból származnak.
A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik.
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