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HOZZÁÁLLÁS, ALÁZAT, VISELKEDÉS  
Horváthné Éva tanításvázlata – Ságvár, 2019.05.26. 

 
Többféle hozzáállás létezik, jók is meg rosszak is.  
A hozzáállásod a tiéd, és senki máson nem múlik, hogy jó-e a hozzáállásod vagy rossz a 
megpróbáltatások közepette.  
Csak tőled függ, hogy hogyan döntesz, miként nézel a dolgokra. 
Az egyik legnagyobb probléma az életünkben az, hogy nem vállalunk felelősséget magunkért 
és a viselkedésünkért. 
Szeretjük a kifogásokat, szeretünk másokat hibáztatni, mindig e miatt vagy a miatt van 
minden. 
Ha irigy, féltékeny, sértődékeny vagy, vagy úgy látod, hogy a másikkal többet törődnek, mint 
veled, akkor rossz a hozzáállásod. 
Ha negatív a hozzáállásod valamihez, vagy valakihez az azért van, mert azt választottad, és 
nem azokért a dolgokért van, amik az életben megtörténtek veled. 
Sajnos a hozzáállásunkat az érzéseink és a hangulatunk alapján határozzuk meg. 
Amikor egy helyzetben a félelmet, bizonytalanságot választod, vagy azt hogy mindenben 
elbuktok, és a gyengeségeidre összpontosítasz, akkor meg is fogod kapni a rossz dolgokat.  
De ha pozitívan állsz a helyzetekhez és magabiztos, alázatos, megbocsátó leszel, akkor nem 
kell a rossz dolgokkal küszködnöd.  
Lehet, hogy egész életedben rossz hozzáállásod volt.  
Ha rossz hozzáállásunk van valami vagy valaki iránt, az sohasem fog változtatni a helyzeten. 
A rossz hozzáállás csak időpocsékolás, nem segít rajtad, és nem változtatja meg a 
körülményeidet, csak keserűvé és boldogtalanná tesz téged. 
És amikor ilyenné válik valaki, akkor ez a hangulat másokra is átárad. 
Légy pozitív, számíts a legjobbra mindenben. Számíts jó indulatra, jó hírekre, a legjobb 
ügyintézésre. 
Sokan azt mondják, nem tudom, mire számítsak, csak várok, és majd meglátom, mi történik. 
Ezzel nem gyakoroljuk a hitünket semmiben. 
Istenre várni azt jelenti, hogy tele vagyunk várakozással, és várjuk, hogy Isten valami 
nagyszerűt tesz az életünkben.  
Magabiztos hozzáállás 
Az a probléma velünk, hogy túlságosan az érzések alapján élünk, és mindig arról beszélünk, 
ezért nem vagyunk magabiztosak. 
Választanunk kell, hogy az érzéseink alapján, vagy Isten Igéje alapján fogunk élni. 
A sátán hazugságaira fogunk figyelni, vagy inkább Isten igazságára. 
Ha engeded, hogy az érzéseid irányítsanak, akkor az életed hátralévő részében mindig az 
irányít majd, hogy mit érzel. És sajnos sok érzés az ellenségtől fog származni. 
Természetesen az érzések is fontosak lehetnek és nem szabad őket figyelmen kívül hagyni.  
Az érzéseinket meg kell értenünk. 
Amikor benne vagy egy helyzetben, akkor nem szabadna az érzéseidre koncentrálnod.  
Mert az érzések úgy lehúznak, hogy sokszor azt mondod, hogy legszívesebben feladnád.  
Ha nem megyünk át a próbákon, akkor soha nem leszünk sikeresek. 
Tovább kell menned, és ki kell tartanod. 
Isten szellem és nem egy érzés, a Szent Szellemet sem érzés alapján kell magunkhoz venni. 
Azt kell elhinned, hogy lehet, hogy nem érzel, vagy nem látsz változást a helyzeteddel 
kapcsolatban de, Isten munkálkodik azon. 
A magabiztosságod egyedül Krisztusból kell, hogy származzon.  
Amíg a negatív dolgokból fakad a magabiztosságod, addig mindig küszködni fogsz az életben. 
Mert a sátán elmozdíthatja és megrázhatja ezeket a dolgokat, azonban ő soha nem tud a 
szívűnk mélyébe hatolni.  
Amikor a gödör legmélyén vagy, Isten akkor is lát téged, és Isten karja nem rövid ahhoz, hogy 
lenyúljon és kiemeljen a gödörből.  
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Honnan származik az igazi magabiztosság? Nem a világi magabiztosság.  
Nem az, amit abból nyersz, ahogy kinézel, vagy amilyen kocsit vezetsz, kit ismersz, vagy 
mennyi pénz van a pénztárcádba. Ezek a dolgok nem maradandóak. 
Az igazi magabiztosság először is Isten ismeretéből fakad. 
Az egyik az Isten ismerete 
Nem tudni kell róla, hanem ismerni Őt.  
Még Jób is azt mondta, hogy hallottam rólad, de most a saját szememmel láttalak és 
ismerlek téged. 
De mikor mondta ezt Jób? Miután megjárta a poklot néhányszor. 
Ne vesd meg az életedben előforduló próbákat, mert azokban az időkben látjuk meg Isten 
szabadító erejét, és a Szent Szellem vigasztaló erejét az életünkben, és látjuk, hogy mit tehet 
bennünk Isten, ha nem adjuk fel. 
Igazán ismerned kell Istent. Imádkozz kinyilatkoztatásért.  
Meg kell látnunk, hogy mi mindent kaptunk Krisztusban az újjászületés által. Nem igazán látjuk 
ezeket. 
Mert olyasmiket próbálunk megszerezni, amelyek már a mieink. Gal. 5,22 
Isten szeretete. Isten szeretetét nem tudod megvenni, mert Ő már szeret téged feltétel nélkül, 
szeret téged és semmivel sem veheted rá, hogy ne szeressen. 
Bárhová mész, Isten veled van, mert Ő megígérte. Soha nem fog elhagyni vagy elfordulni 
tőled. 
És nem igazán számít, hogy érzed-e Őt vagy sem, Ő ott van, ha Ő azt mondja, akkor ott van. 
Tudnunk kell, hogy Isten szeret, hogy Ő veled van, Ő melletted áll, sehová nem mehetsz, ahol 
Ő ne lenne ott. 
Ez egy olyan dolog, amit tudnunk kell, hogy magabiztosak legyünk. 
Ebből fakad a magabiztosság. 
Isten mennyire szeret minket János 3,16 
Új parancsolat János 13, 34-35 
Márk 12, 30-31 
Péter apostol mindig arról beszélt, hogy mennyire szerette Jézust. 
Azt mondta Jézusnak, hogy szeretlek, én soha nem árulnálak el.  
János apostol viszont úgy hívta magát, hogy az apostol, akit Jézus szeretett. 
Én vagyok az apostol vagy a tanítvány, akit Jézus szeretett. 
Tehát Péter sokat beszélt arról, hogy mennyire szerette Istent, de amikor jött a baj akkor 
megtagadta Krisztust és nem volt ott a kereszt lábánál, amikor Jézus haldoklott. 
János volt az egyetlen tanítvány, aki végig kitartott. János ott volt a három nővel. 
János arról beszélt, hogy Isten mennyire szerette őt, és ez adott neki erőt.  
Tudta, hogy Isten szereti őt, azt jelenti, hogy ne rohanjon el, amikor keménnyé váltak a dolgok. 
Ha tudjátok, hogy Isten szeret, az keresztül visz majd mindenen.  
Segíteni fog a legsötétebb óráidban, ha tudod, hogy Isten szeret. 
Soha ne mond, amikor valamilyen próbában vagy azt, hogy Istenem akkor most nem 
szeretsz? 
Szoktunk ilyet mondani.  
Vagy azt, hogy Istenem, ha így akarod, akkor elfogadom. 
Ha ilyet mondunk, akkor még nem ismerjük Istent. 
Jakab 4,1-3 
Honnan vannak viszályok egyet nem értések, harcok és vitatkozások közöttetek, nem a 
tagjaitokban dúló önző kívánságok okozzák ezeket 
Negatív hozzáállásnak nevezzük ezeket. 
Isten vajon örül ennek, tud ilyenkor segíteni? 
Sokat beszélünk az érzéseinkről 
Akkor megszabadulsz az önmagad hasonlítgatásától, a versengéstől, az irigységtől, és a 
féltékenységtől. 
Megbocsájtó és irgalmas hozzáállás 
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Még sokat kell hallanunk a megbocsátásról, hogy ne legyünk érzékenyek, sértődékenyek és 
megbántottak. 
Nekünk kell eldöntenünk azt, hogy irgalmasok vagy megbocsátóak leszünk, vagy bosszúsak 
elégedetlenek vagy panaszkodóak vagy negatívak leszünk. 
Meg kell vizsgálni azt, hogy mi megtettük-e a részünket abban, hogy jobb legyen a helyzet 
akár a magánéletünkben akár a gyülekezetünk érdekében. 
Filippi 2,5. 
Az az alázatos hozzáállás legyen bennetek, ami Jézus Krisztusban is megvolt. 
Jézus legyen a példaképünk az alázatban. 
Az alázat az alapja minden más jó hozzáállásnak.  
Engedjük meg Istennek azt, hogy alázatot munkáljon bennünk. 
Az alázat szó azt jelenti, hogy Isten hatalmas keze alatt maradni, vagyis alá kell vetni 
magunkat Isten Igéjének.  
Tehát ha valaki megbánt, akkor nem szabadna dédelgetni a haragot.  
És nem szabadna a múltban kotorászni 
Addig képtelen leszek rá, amíg meg nem alázom magamat, Isten keze alatt. 
Ha megalázod magad Isten keze alatt, akkor Ő alkalmas időben felmagasztal téged.  
Több keresztény nagyon sok áldástól elesik az életben amiatt, hogy keserű, bosszús, mérges, 
túl érzékeny és állandóan felkapja a vizet valamiért. 
Az Ige azt mondja, hogy bocsássunk meg, akkor azt nem mások kedvéért kéri. 
Isten azt akarja, hogy irgalmasok legyünk, hogy Krisztust öltsük magunkra, a szeretetet öltsük 
magunkra. 
Kolosse 3,12 könyörületes szívet. 
Neked kell felöltened. Ahogy a ruhákat veszed magadra reggel, amikor felkelsz. A ruhák 
maguktól nem ugranak rád, hanem neked kell felvenned őket. 
Ezt céltudatosan kell megtennünk. 
Nem kell irgalmasnak érezned magad ahhoz, hogy irgalmas légy. 
Lehetsz irgalmas azért, mert ezt választottad. 
Segíthetsz valakinek, aki természetes szinten egyáltalán nem érdemli meg a segítségedet. 
Segíthetsz valakinek, aki borzalmasan bánt veled, vagy akinek semmi okod nem lenne, hogy 
segíts. 
De ha ezt megteszed, akkor irgalmat adsz olyanok felé, akik nem érdemlik meg azt. 
Olyankor mutatod meg azt, hogy olyan vagy, mint Isten. 
Ilyenkor mondhatjuk azt, hogy Ismerem Istent. 
Jézus minden lépésében irgalmat gyakorol az emberek felé. Farizeusok, tanítványai zsidó nép 
felé. 
A hozzáállás az egy belső szándék, ami a felszín felé törekszik. 
Meg kell várnunk, hogy a testünk el kezdjen haldokolni, megadni magát. 
Isten megadja, amit akarunk, de nem a mi elképzeléseink szerint. 
 

 


