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AZ ELME ÁLLAPOTAI – 7. A tétlen elme
Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege
KSZE Békevár szolgálat, 2019. május 20.

Szeretettel köszöntelek benneteket. Elérkeztünk az „Az elme állapotai” sorozat 7. részéhez.
A mai tanítás címe: A tétlen elme.
1. Üres tér
Példabeszédek 6,9.
9. Oh te rest, meddig fekszel? Mikor kelsz fel a te álmodból?
A rest más szóval: tétlen. A tétlenség valójában passzivitást jelent. A passzivitás az aktivitás ellentéte. A passzivitás egy veszélyes állapot. Az Írás arra is int bennünket, hogy éberek,
óvatosak és aktívak legyünk. Továbbá szítsuk fel magunkban a tüzet, és élesszük fel az
ajándékokat. Utalásként említem az 1Péter 5,8 és a 2Timótheus 1,6 igeverseket.
1Péter 5,8.
8. Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresve, kit nyeljen el:
2Timótheus 1,6.
6. Minekokáért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszd fel az Isten kegyelmi ajándékát,
amely benned van az én kezeimnek reád tétele által.
A passzivitás jelentése: érzések és vágyak hiánya. Általános érdektelenség, közömbösség,
lustaság. A passzivitás mögött gonosz szellemek állnak. Az ördög tisztában van vele, hogy
amikor tétlenek és döntésképtelenek vagyunk, az egyértelműen a kudarcunkat eredményezi.
Amíg a hívő az akaratát és Krisztusban kapott hatalmát használva ellene megy az ördögnek,
az ellenség nem győzhet felette. Ha azonban passzív állapotban vesztegel, nagy bajt hoz
magára. Két káros esetet említek. Az egyik az, amikor a túlfűtött és negatív érzelmek
irányítják az embert. A másik pedig a passzivitás. Egyik sem jó. Sok hívőt többségében az
érzelmei irányítanak. Például a Szent Szellemtől vesz egy vezetést, de amikor az érzelmeit
felkorbácsolja valami, akkor a Szent Szellem vezetését félresöpri. De motiváció késztetésének
hiánya is elég ahhoz, hogy mindennel felhagyjanak. Amikor kedvük van hozzá, dicsőítenek,
adakoznak, evangelizálnak, de amikor nincs kedvük hozzá, akkor nem teszik ezeket.
Efézus 4,27. Egyszerű fordítás
27. Ne adjatok helyet magatokban a sátánnak, ne adjatok neki semmi lehetőséget!
Ámen. A „hely” ürességet jelent. Csak az üres helyet lehet valamivel betölteni. Vegyük
példaként a mélyhűtőt. A mélyhűtőbe is csak akkor tudunk betenni gyümölcsöt, vagy húst, ha
hely van benne. Vagy üres helyet készítünk azok számára. Gyakran a bennünk levő ürességet
adjuk át az ördögnek. Ugyanis az üres, tétlen elmét könnyen be tudja tölteni helytelen
gondolatokkal. Itt emlékeztetni szeretnélek benneteket a korábbi tanításokra, hogy a
gondolatoknak három forrása van:
a.) gondolatok jöhetnek Istentől,
b.) származhatnak az ördögtől, és
c.) a mi elménkből is kipattanhatnak.
Ez utóbbinál szerepet játszhat a kívánság is. A passzív gondolkodású hívő nem ismeri fel
az ellenségtől származó gondolatokat. Ezért nem is áll ellen azoknak. Sőt, gyakran a saját
gondolataiként fogadja be azokat. Észre sem veszi, hogy az ördög lövellte be azokat az
elméjébe, mert volt ott betöltetlen, üres tér.
Ésaiás 27,10/a.
10/a. Mert az erős város magányosan áll. Üres és elhagyott hely, miként a puszta.
Ez az Ige egy jelkép. Mert olykor az elménkben is van üres hely. Más néven üresség. A
gonosz gondolatok távoltartásának egyik módja az, ha az elménket igei gondolatokkal
feltöltve tartjuk. Az újjászületett szellemünkben nem lehet démon, mert ott Jézus lakik. De a
Ez a tanítás a www.bekevar-portal.hu forrás feltüntetésével szabadon felhasználható és továbbküldhető.

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

testünket és az elménket támadhatja az ellenség. Az ördögöt ki lehet űzni az emberből Jézus
győztes neve által. Olyankor elmegy egy időre, de visszatérhet, ha üresen találja a régi
otthonát.
Lukács 11,24-26. Egyszerű fordítás
24. Amikor a gonosz szellem kimegy az emberből, száraz helyeken bolyong. Nyugalmat keres, de nem talál, ezért ezt mondja: Inkább visszamegyek a házamba, ahonnan
kijöttem!
25. Tehát visszatér, és azt kisöpörve, sőt feldíszítve találja.
26. Akkor elmegy, keres hét másik szellemet, akik még nála is gonoszabbak. Majd
együtt visszamennek abba az emberbe, és ott laknak. Így végül annak az állapota még
rosszabb lesz, mint először volt.
Tehát a végeredmény egy súlyosabb állapot. A felékesít, illetve a feldíszít szó egyik
jelentése a görögben: rendbe hozva, és előkészítve. Ki van takarítva, csak üres, és nincs
betöltve Isten Igéjével. Ezért tud visszaköltözni az ellenség. Nem állíthatjuk, hogy akinek
helytelen gondolata támad, annak az elméjében gonosz szellem lakik. De a gonosz gondolatok
mögött rendszerint egy gonosz szellem áll. A hívő rendszeresen kiűzheti a negatív
képzelgéseit, de azok mindaddig vissza fognak térni, amíg az elméjében fel nem tölti az üres
helyet az Igével. Így már nem talál az ellenség üres helyet, amikor visszatér. A passzív ember
úgy véli, hogy a tétlenségével semmi rosszat nem csinál. De ez nem így van. Mert a Jakab
levele a mulasztás vétkéről ír.
Jakab 4,17. Egyszerű fordítás
17. Ha valaki tudja, hogy mi volna helyes, mégsem teszi meg, bűnt követ el.
Vannak helytelen dolgok, amelyeket elkövetünk, és vannak helyes dolgok, amelyeket nem
teszünk meg. Erről szól ez az igevers.
2. A tétlenség veszélye
Joyce Meyer férje, Dave bizonyos területen aktív volt, más területeken viszont passzív.
Naponta elment dolgozni, rendszeresen golfozott, és meccset nézett. De ezen kívül nehéz volt
rávenni bármilyen házkörüli teendőre. Ez komoly súrlódáshoz vezetett kettőjük között.
Amikor Dave az Úrhoz fordult ezzel kapcsolatban, Ő ráirányította a figyelmét a passzivitás
veszélyeire. Felismerte, hogy a tétlensége mögött gonosz szellemek állnak.
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.
Azokon a területeken, ahol Dave passzív volt, valójában tudatlanul átadta az akaratát az
ördögnek. Azokon a területeken elnyomás alá került az elméje. Ezért nem volt vágya,
motivációja, hogy bizonyos feladatokat elvégezzen. Az ördög a házaspár gyengeségeit
kihasználva szembefordította őket egymással. Sok ember válása ilyen okokra vezethető
vissza. Amikor egy hívő olyan területen tétlen, amihez van képessége, az a terület elkezd
sorvadni, visszafejlődni. Ezt az izomsorvadáshoz lehetne hasonlítani. Minél tovább tart a
tétlenség, annál kevésbé akar bármit is megtenni az illető. Dave felismerte a helyzetét, amikor
a Szent Szellem megmutatta neki, hogy gonosz szellemek állnak a tétlensége hátterében,
amelyek elnyomták őt. Dave elhatározta, hogy újra aktív és határozott lesz, és nem adja át
magát a lustaságnak és a halogatásnak. Ehhez keményen edzenie kellett, mert az ördög nem
adja fel könnyen az állásait, a területét. Ahhoz, hogy legyen Dave-nek ideje az imára, az
Igével való foglalkozásra, sokkal korábban kellett kelnie. De a hústeste ez ellen erősen
tiltakozott. Végül Joyce Meyer felfigyelt arra, hogy férje azonnal a rendelkezésére állt, amikor
a segítségét kérte a ház körüli teendőkben. Dave legyőzte a visszatartó érzéseit, és a test
ellenállását. Minél többször megtette ezt, annál szabadabbá vált. A passzivitást legyőzni nem
könnyű feladat, mert az érzelmeink nem támogatnak ebben. A passzivitás állapota legyőzhető.
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Ehhez az elme tétlenségét kell felszámolni. Addig nem lehet fejlődni ezen a területen, amíg
döntést nem hozunk az elme megújítására, a gondolatmintáink kicserélésére. Dave egy élő
példa. Passzív emberből Joyce Meyer szolgálatának az igazgatója lett, és mindig a feleségével
együtt utazik a szolgálatba.
3. Alapelv
Isten Igéjén végigvonul egy alapelv. Ennek megértése nélkül senki nem járhat győzelemben, mert nem tud ez alapján cselekedni. Az alapelv a következő:
A helyes gondolatot követni fogja a helyes cselekedet. Vagyis az isteni rend szerint a
helyes gondolkodás az első, amit helyes tettek fognak követni. Tehát a helyes magaviselet a
helyes gondolkodás gyümölcse. A gyümölcs erőlködés nélkül terem, ha a hívő engedelmesen
a szőlőtőn marad. Ezt mondta az Úr Jézus a János 15,4-ben.
Efézus 4,22–24. Új King James fordítás
22. Vetkőzzétek le korábbi természeteteket, dobjátok el, vessétek el régi meg nem
újított önmagatokat, amely korábbi életstílusotokat jellemezte, és amelyen megtévesztésből származó testi kívánságok és vágyak miatt megromlik.
24. És öltözzétek föl az új természetet, amely Isten képére teremtetett, Isten hasonlatosságára, igazságosságban, és valóságos szentségben.
A 22-es vers a rossz cselekedetek felhagyására buzdít. A 24-es vers a jó cselekedetek
elkezdésére sarkall. Most olvassuk el a 23. verset:
23. Folyamatosan megújuljatok elmétek szellemében, legyen friss mentális és szellemi
hozzáállásotok.
A 23. vers pedig elmondja, hogyan jutunk el a rossz cselekvésétől a jónak cselekvéséig.
Ezt az Igét híd Igének is nevezik ezért. Lehetetlen eljutni a helytelen viselkedéstől a helyesig,
ha előbb meg nem változtatjuk a gondolatmintáinkat. A passzív ember lehet, hogy szeretne jót
tenni, de mindaddig nem tudja véghezvinni, amíg céltudatosan nem hozza mozgásba az
elméjét, hogy összhangba kerüljön Isten Igéjével és akaratával. Egy példát mondok:
Egy házas férfi imatámogatást kért Joyce Meyertől. A testi vágyaival volt problémája, de
nem akarta, hogy tönkremenjen a házassága. Vonzották a nők, és nem tudott ellenállni nekik.
Már sokszor imádkoztak érte, de mind eredménytelen volt. Joyce Meyer a következőt
mondta: Imádkozom a szabadulásodért. Te viszont felelősséggel tartozol azért, hogy mit
engedsz meg az elméd képernyőjén megjelenni.
Ha szabad akarsz lenni, akkor nem idézhetsz fel magadban szexuális képeket, és nem
képzelheted el magadat más nőkkel. A kulcs a következő mondatban rejlik: azért nem
tapasztalják meg az áttörést, mert ugyan szabadok akarnak lenni, meg akarják változtatni a
hozzáállásukat, de a gondolkodásukat nem akarják megújítani, megváltoztatni.
Máté 5,27–28. NKJV
27. Hallottátok, hogy megmondatott: Ne törj házasságot!
28. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki csak bűnös vággyal asszonyra néz
szívében már elkövette a házasság törést.
Az elme gyakran olyan terület, ahol az emberek gondolatban játszadoznak a bűnnel. A
bűnös tettek útját pedig a bűnös gondolatok egyengetik. Következő példa: egy hívő feleség
egész élete zűrös volt. Megmondta, a férjét nem szereti, semmire sem becsüli, képtelen
elviselni maga mellett. Mindenki imádkozni kezdett ezért, de nem jutott előbbre a dolog. A
probléma oka a következő volt: ez a hölgy egész életében álmodozó volt. Egy mesevilágban
képzelte magát, amelyben ő a hercegnő, a herceg pedig virággal, bonbonnal jár haza és
szerelmével halmozza őt el. Mivel egész nap ilyeneken járt az esze, amikor a munkából
hazaért a fáradt, kövér, piszkos, izzadt férje, megvetéssel nézett rá. Újjászületett hívő volt ez a
hölgy, de teljes káosz volt az élete. Isten akarata szerint szeretni akarta a férjét, de a meg nem
újított elméje megrabolta őt a győzedelmes élettől. A férje iránti ellenszenvét akkor tudta
legyőzni, amikor ép, egészséges elmével kezdett el működni. Képzeletben olyan világban élt,
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ami nem létezett, emiatt felkészületlenül érte a valóság, ezért képtelen volt ezt kezelni. Elméje
passzív volt, és mivel a gondolatait nem ellenőrizte le az Ige alapján, és nem válogatta meg
azokat, a gonosz szellemek helytelen gondolatokat ültettek az elméjébe. Nem járhatott
győzelemben addig, amíg azt hitte, hogy ezek a saját gondolatai. Ahogy megváltoztatta a
gondolkodásmódját, az élete is kezdett megváltozni. Miután átformálta a férjéhez való
hozzáállását, a férje is elkezdte megváltoztatni a külsejét és a viselkedését.
Kolosse 3,1–2. NKJV
1. Ha azért Krisztussal együtt feltámadtatok új életre és így osztoztak az Ő feltámadásában a halottak közül, afelé forduljatok, azt keressétek a gazdag és örökkévaló
kincset, ami odafent van, ahol Krisztus van, ahol Ő Isten jobbján trónol.
2. Irányítsátok elméteket folyamatosan az odafent valókra, a magasabb rendű dolgokra, ne a földiekre.
Sok hívő szeretné a jó életet, ám passzívan üldögélve várják, hogy a csoda az ölükbe
pottyan. Ha egy feltámadt, győzedelmes életet szeretnél elérni, akkor nem elég csak
vágyakoznod rá, tenned is kell érte. Ne legyen tétlen az elméd, aktív legyen és ne passzív.
4. Miről gondolkodsz.
Zsoltárok 119,15. NKJV
15. A Te határozataidról elmélkedem és a Te ösvényeidre tekintek. Az élet ösvényeire,
amelyeket a Te törvényed jelölt ki.
Isten Igéje tanít arról, hogy milyen gondolatokon lenne szabad időznünk. A zsoltár írója
fontolóra vette Isten útmutatását, és azokról elmélkedett. Sok időt töltött azzal, hogy Isten
útjairól és tanításairól gondolkodjon, és töprengjen. A következő vers az Új King James
fordításból a Zsoltárok 1,3. Azt mondja, hogy aki ezt teszi:
Zsoltárok 1,3. NKJV
3. Olyan lesz, mint a folyó vizek mellé ültetett és gondosan ápolt fa, amely megadja
gyümölcsét a maga idejében és levele nem hervad el és minden munkájában sikeres lesz
és beérik.
Nagyon hasznos, sőt gyümölcsöző Isten Igéjéről gondolkodni. Minél több időt töltünk az
Igéről való elmélkedéssel, annál többet fogunk az Igéből aratni.
Márk 4,24. NKJV
24. Figyeljetek arra, amit hallotok: Amilyen mértékkel mértek, amennyit gondolkodtok az igazságon, amit hallotok és amennyit tanulmányozzátok, olyannal mérnek nektek
erényt és tudást, sőt ráadást is adnak nektek, akik halljátok.
Minél több időt töltünk azzal, hogy elmélkedünk az olvasott és a hallott Igéről, annál
nagyobb kinyilatkoztatott ismeretünk lesz arról, így egyre nagyobb képesség és hatalom
birtokába kerülünk. Valójában annyit kapunk Isten Igéjéből, mint amennyi időt rászánunk a
tanulmányozására. Sok hívő nem él erős keresztényhez illő győzedelmes életet. Ennek az oka
az, hogy nem fektetnek be túl sok energiát az Ige tanulmányozásába. Lehet, hogy hallgatnak
tanításokat, és olykor olvassák a Bibliájukat, de nem kötelezték el magukat amellett, hogy az
Igét az életük fontos részévé tegyék. Itt nagyon kihangsúlyozom azt a kifejezést, hogy „nem
kötelezték el magukat”.
Zsoltárok 1,1–2. NKJV
1. Boldog, áldott, szerencsés, jó létben élő, és irigylésre méltó ember az, aki nem jár és
él gonoszok tanácsán, nem hallgat rájuk, nem cselekszik az ő terveik és céljaik szerint,
bűnösök útján meg nem áll engedékenyen és passzívan, és csúfolódok és gúnyt űzők
székébe nem ül, hogy meg pihenjen.
2. Hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége és vágyakozása és az Ő törvényéről,
útmutatásáról, utasításáról és tanításáról gondolkodik, fontolgatja és tanulmányozza azt
szokása szerint éjjel és nappal.
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Az „elmélkedni” szó legelterjedtebb jelentése gyakorolni, töprengeni, elképzelni, előre
megfontolni, törődni valamivel.
Példabeszédek 4,20 NKJV
20. Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédeimre hajtsad füledet. Érts egyet
velük, és rendeld alá magad nekik.
Ha egybevetjük ezt a verset az elmélkedni szó jelentésével, láthatjuk, hogy akkor figyelünk
igazán Isten Igéjére, ha szemléljük, és ízlelgetjük, illetve ismételgetjük, és ezzel emésztjük
azt. Ha azt akarjuk tenni, amit Isten Igéje mond, akkor időt kell töltenünk azzal, hogy
gondolkodunk róla. Ahogy a közmondás is mondja: gyakorlat teszi a mestert.
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.
Az Igén való elmélkedés sikerre visz. Azt tanácsolja a Biblia, hogy ha sikeres akarsz lenni
minden ügyedben, akkor egyfolytában elmélkedned kell az Igén. Az emberek többsége nem
foglalkozik azzal, hogy min is gondolkodik. Egyszerűen azon gondolkodnak, ami az eszükbe
jut, mert nem ismerik fel, hogy az ördög is tud gonosz gondolatokat befecskendezni az
elmébe. Így túlnyomó többségben időpocsékoló hazugságok és ostobaságok kavarognak az
emberek elméjében. Ezáltal az ördög irányítása alá kerülnek.
Efézus 2,3. NKJV
3. Akik között forgolódtunk egykor mi is mindnyájan a testünk kívánságaiban,
cselekedvén a testnek, és a gondolatnak akaratát, viselkedésünket a megromlott érzéki
természetünk irányította.
Pál figyelmeztet, hogy ne engedjük, hogy az érzéki természetünk, a testünk kívánsága, és a
világias elménk irányítsanak bennünket. Vizsgáljuk meg azt, hogy min is gondolkodunk. Ha
nem tanuljuk meg irányítani a gondolatainkat, akkor problémáink fognak adódni ebből. A
hiábavaló gondolatok ugyan lekötik az elmét, de nem gyümölcsözőek, ezért szükséges
megváltoztatni a gondolat mintáinkat.
Zsoltárok 143,4–5. NKJV
4. Szellemem elepedt bensőmben homályba borult, szívem megdermed a keblemben.
5. Régmúlt napokra emlékezem, minden művedről elmélkedem, kezeid munkáiról
gondolkodom.
Dávid gyakran beszél az Úr csodálatos munkáiról. Ő a nyomott hangulatában nem a
problémákról elmélkedett. Úgy állt ellen a zaklató gondolatoknak, hogy a régi szép napokról,
Isten tetteiről tűnődött. Ő jóra gondolt, és ez segítette őt a depresszió legyőzésében. Ahhoz,
hogy a Szent Szellem győzelemre tudjon vinni bennünket, nekünk Isten Igéjére kell
hangolódnunk.
Róma 12,2. NKJV
2. Ne szabjátok magatokat ehhez a világhoz, ehhez a korhoz, ne alkalmazkodjatok
külsődleges, felületes szokásaihoz, hanem változzatok el, alakuljatok át a ti elméteknek
teljes megújítása által, új ideálok, és új hozzáállás segítségével, hogy megítélhessétek,
bebizonyítsátok magatoknak mi Isten jó, kedves, és tökéletes akarata. És mi jó,
tökéletes, és kedves az Ő szemében a ti számotokra.
Pál azt mondja ebben a versben, hogy ha meg akarjuk látni Isten tökéletes akaratának megvalósulását az életünkben, akkor elengedhetetlen az elménk megújítása. Isten gondolkodásmódjára kell megújulnunk, és így fogunk megváltozni, és átalakulni Isten hasonlatosságára. A
lélek üdvösségén nekünk kell dolgoznunk, mert nem megy végbe automatikusan, mint a
szellemünk újjászületése. Sok hívő úgy kerül a mennybe, hogy nem tapasztalta meg a
győzedelmes életet itt a földön, mert nem újította meg az elméjét.
Filippi 4,8. NKJV
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8. Továbbá atyámfiai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, és tiszteletreméltók, és illendőek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, és
szeretetreméltók, amik csak jó hírűek, és megnyerőek. Ha van valami erény, és kiválóság, és ha van valami dicséretreméltó, ezekről gondolkodjatok, ezeket mérlegeljétek,
ezeket vegyétek számba, ezeken járjon az eszetek.
Tehát csak a felsoroltakról gondolkodjunk. A Biblia több részletes leírást is ad arról, hogy
miről gondolkodjunk. Az Írás azt tanítja, hogy ne a romboló, hanem az építő dolgokon
időzzünk, gondolkodjunk. A gondolatok hatással vannak az életünkre, a hangulatunkra, az
egészségünkre. A negatív gondolkodású emberek boldogtalanok, akik másokat is
boldogtalanná tesznek. Érdemes a gondolataink leltározására időt szánni, mert az ördög
elhiteti az emberekkel, hogy a nyomorúság oka a körülményekben keresendő, holott a
gondolatainkban gyökerezik. Nincs értelme másokat okolni, mert a saját gondolataink vagy
győzelemre visznek bennünket, vagy vereségre juttatnak. Ha elgondolkozol, hogy min is
gondolkozol, így azonosítani tudod a problémákat, és gyorsan a szabadulás útjára léphetsz.
2Péter 3,1.
1. Ez immár második levélírásom néktek, szeretteim, amellyel a ti tiszta gondolkozástokat emlékeztetés által serkentgetem;
Köszönjük, Atyám, ezt a mai üzenetet! Köszönjük, hogy átadhattuk a hallgatóságnak!
Hisszük, hogy megértés, szabadulás és áldás származik ebből.
Ágnes üzenete: A gyógyulás a miénk – ez Kenneth Hagin egyik könyvének a címe. A
második fejezetben arról ír Kenneth Hagin, hogy Jézus magára vette, és elhordozta a
bűneinket és a betegségeinket. A 2Korinthus 5,21-et idézi: „Mert azt, aki bűnt nem ismert,
bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazságává tétessünk Őbenne” Ehhez hasonló megvallást
mondhatunk el a gyógyulással kapcsolatban: Mert azt, aki betegséget nem ismert, beteggé
tette értünk, hogy mi gyógyultak legyünk Őbenne. Ámen.
Áldott hetet kívánunk minden drága szentnek!
*A függőleges vonallal jelzett igeversek más fordításból származnak.
A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik.
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