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HELYES ÉS HELYTELEN GONDOLKODÁS 
Horváth Sándorné Éva tanításvázlata 

Nyim, 2016. 03. 11. 

 
Előzőleg tanultunk Isten királyságáról, de annak működtetéséhez meg kell újítani az elménket. Isten Igéje 

azért adatott nekünk, hogy általa kiigazíthassuk a gondolkodásunkat. Komoly összefüggés van a gondolko-
dás, a hit, a megvallás és aközött, hogy miként alakul az életünk. 

Példabeszédek 23,7/a.  
7/a. Mert amiként az ember gondolkodik magában, olyan is valójában.  
A hitünk a gondolkodásunkra épül, ami lehet helyes vagy helytelen. Mindig a szívünkben levő hit szava 

fog kijönni a szánkon. (Luk. 6,45) Ha beszélgetünk valakivel, előbb-utóbb kiderül, hogy mi lakozik a 
szívében, hit vagy hitetlenség, mert a szavai elárulják őt. A kimondott szavaink (megvallásaink) alapján 
működik az életünk, jól vagy rosszul. Ha helytelenül (nem igeileg) gondolkodunk, helytelenül is fogunk 
hinni, és ha téves a hitünk, akkor a megvallásaink is hibásak lesznek. 

Ami velünk és körülöttünk történik, az a gondolkodásunknak az eredménye. A helyes, Isten Igéjével 
megegyező gondolkodás az a boldog és áldott élet alapja. A gondolkodásunkon múlik az életünk és a 
halálunk. (Péld. 18,21) Nem mindegy, hogy a kórházi ágyon valaki a szép jövőjét tervezi vagy a díszes 
temetésén gondolkodik. Az sem mindegy, hogy bő termésen gondolkodik valaki vagy szűkös betakarításon. 
A kiskert termése és a háziállatok fejlődése és sokasodása olyan áldássá válnak a számunkra, amiként 
gondolkodunk felőlük. (1Móz. 26,1. 12.) 

Az Igében kell elmélyednünk, és a szerint kell gondolkodnunk.  Aki nem az Ige szerint gondolkodik, az 
szegénnyé, kifosztottá és elnyomottá válik. Isten azt mondja, ne a fizikai dolgokra nézz, hanem a 
szellemiekre. (2Kor. 4,18. 5,7) Kiutat jelent a bajból, ha a helyzetünkre vonatkozó Igét kérünk az Úrtól, és 
azon elmélkedünk. 

Róma 12,2.  
2. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújítása által, 

hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, megengedő és tökéletes akarata. 
Ne az érzésekre fókuszáljunk. Amikor Isten Igéje azt mondja nekünk, hogy ne szabjuk magunkat e 

világhoz, ezt az elme területére érti. Más szóval azt mondja, hogy ne gondolkozzunk úgy, ahogy a világ 
gondolkozik; nekünk meg kell újítani az elménket Isten Igéjének tanulmányozásával, és Isten Igéjével 
összhangban kell gondolkoznunk. Ezt követően Isten Igéjével összhangban fogunk beszélni és hinni is. Az 
Igében növekednünk kell, mert csak az igei ismeretünk mértékéig tudunk hinni, ugyanis a fölött a hitünk 
nem működik. 

A Biblia megmutatja, hogy mit kell tennünk az elménkkel, nézzük meg a három lépést: 
� A saját elmédre ne támaszkodj, hanem teljesen bízz meg az Úrban. (Péld. 3,5) 
� Minden Istennel ellentétes érvelést, gondolkodást semmisíts meg. (2Kor.10,5) 
� Első és legfontosabb dolog megújítani az elménket az Ige alapján. (Ef. 4,23) 

A Biblia arra tanít minket, hogy "Krisztus értelme" legyen bennünk. (1Kor. 2,16) Krisztus elméje 
egyetlen módon lehet a miénk, ha az Ő Igéjét tanulmányozzuk, hisszük a szívünkben és az alapján cselek-
szünk. (Róm. 10,9-10) Sokan hiszik az Igét, de csak az elméjükben, ami nem elég ahhoz, hogy hit ébredjen a 
szívükben. Az Ige az elmén keresztül jut a szívbe, ezért szükséges az Igén naponta időzni. 

Filippi 4,8.  
8. Továbbá, atyámfiai, csak azokról gondolkodjatok, amik igazak, amik tisztességesek, amik igaz-

ságosak, amik tiszták, amik kedvesek, amik jó hírűek; ha van valami erény és ha van valami dicséret.  
Isten azt is megmondja, miről gondolkodjunk. Fel kell ismernünk, hogy a gondolatok három különböző 

forrásból származhatnak:  
� A gondolatok eredhetnek a saját elménkből. (okosdoboz) 
� Az ördög sok gonosz gondolatot helyezhet az elménkbe kívülről (nem gyógyulok meg, tönkremegyek, 

soha nem lesz pénzem, soha nem mászok ki a gödörből). Az elménk az ördög játszótere, és ő már a 
gondolatok szintjén ki akar rabolni Isten áldásaiból! 
� Istentől érkeznek a jó gondolatok a bensőnkből, a szellemünkön keresztül a következő csatornán: Isten, 

Szent Szellem, szellemünk, elme (gondolat). Istentől csak jó gondolatot kaphatunk, mert Ő a szeretet, és a 
szeretet nem cselekszik gonoszt senkivel. 
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Úgy tanulhatsz meg különbséget tenni a gondolataid forrásai között, ha szoros kapcsolatban maradsz az 
Úrral, ima, elmélkedés és az Ige tanulmányozása által. Az elmélkedés azt jelenti, hogy időt szánunk arra, 
hogy az Igén gondolkodunk és ezáltal Isten ígérete megfoganhasson a szívünkben. Ez igen egy erőteljes 
dolog, mert ezáltal hozzuk működésbe Isten áldásait az életünkben. Ha valaha is el akarsz valamit érni az 
életben, szánj időt arra, hogy elmélkedj Isten Igéjén. Kezdd el legalább napi tíz vagy tizenöt perccel, aztán 
növeld ezt az időt. 

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.  

Isten azt akarja, hogy te is jószerencsés és sikeres légy, amihez Ő utasításokat is adott. A Biblia 
egyszerűen azt mondja nekünk: „Istennek az Igéje el ne távozzék a te szádtól. Hanem gondolkodjál arról 
éjjel és nappal… mert akkor leszel jószerencsés a te útjaidon és akkor boldogulsz az életben.” Ez működik 
az élet minden területén, bármivel is foglalkozol. Szánj időt arra, hogy elmélkedsz az Igén, vonulj el, zárd ki 
a világot és legyél egyedül Istennel. Mivel az elme nem megbízható vezető, ezért uralkodj a gondolataidon. 
Az újjászületett szellemedre, a szívedre figyelj, mert az ad biztos vezetést, ugyanis Isten fiait a Szent 
Szellem vezeti. (Róm. 8,14) 

A világ negatív módon van beprogramozva. A világ a betegségről gondolkodik, a félelemről, a vereségről 
és a kudarcról. Ez azért van, mert a világ Isten nélkül a szellemi halál állapotában van, és a halálra van 
programozva az élet helyett. Az emberek ilyeneket mondanak: „Ez halálra rémiszt engem.” „Úgy 
megijedtem, hogy majdnem szívbajt kaptam.” Számos ehhez hasonló rossz mondás létezik. Ha a 
keresztények nem újítják meg elméjüket Isten Igéjével, ugyanazt a hibát fogják elkövetni, amit a világ. A 
szavaikkal fogják megbetegíteni és szegénnyé tenni magukat. Ha viszont megújítjuk az elménket Isten 
Igéjével, akkor megismerjük, hogy amint Isten mondja: „… a bölcseknek nyelve orvosság.” (Péld. 12,18) 

A gondolkodásnak tehát van negatív és pozitív oldala. Ha a gondolkodásunk téves, akkor a hitünk is és a 
beszédünk is hibás lesz, így mi összezavartak és legyőzöttek (betegek, szegények) leszünk. Többen a 
gondolkodásnak csak a negatív oldalát ismerik (bűn, kudarc, gyengeség), pedig a pozitív gondolkodás és 
hozzáállás életfontosságú lehet. A megváltáson kell gondolkodnunk, vagyis Jézus mit tett értünk, aki a szent 
Igéjét adta, amiben van az élet.  

Zsoltárok 119,15-16.  
15. A Te határozataidról gondolkodom, és a Te útjaidra figyelek. 
16. Gyönyörködöm a Te rendeléseidben; a Te Igédről el nem feledkezem.   
Ne gondolkozz úgy, mint a világ, mert ha úgy gondolkozol, akkor végül úgy is fogsz cselekedni, mint a 

világ. A szabadjára engedett gondolatok (elmebeli gondolkodás) szabadjára engedett cselekedetekben 
nyilvánulnak meg (mindent megtehetek). Tehát irányítsd a gondolataidat azáltal, hogy az Igének veted alá 
azokat. Isten Igéjével programozd be az elmédet, mert az Ige szellem és élet. (Ján. 6,63) 

Amikor az elméd teljesen át lesz itatva Isten Igéjével, akkor elég erőssé válsz ahhoz, hogy hatalmat 
gyakorolj, és legyőzz minden istentelen gondolatot és rossz szokást (felelőtlen költekezés, rossz szokások, 
függőség). Ne hagyd, hogy a sátán megtévesszen, és rávegyen arra, hogy letérj Isten útjáról, cserébe a test 
kívánságaiért. (Róm. 8,6) Fegyelmezd meg a gondolataidat, elmélkedj az Igén az önző, testi gondolatok 
helyett és tartsd a szemedet Jézuson, a hited Szerzőjén és Bevégzőjén. 

Nagy Főpapunk, az Atya jobbján ülve képvisel minket, és azt mondja, hogy erről gondolkodj: 
Én meghaltam éretted, elvittem a bűneidet, megváltottalak téged. Bűnné lettem a bűneidért, hogy Isten 

igazsága lehess Bennem. Elvittem a betegségeidet, elhordoztam a fájdalmaidat, bővölködővé tettelek téged. 
Megszabadítottalak a sötétség hatalmából, újjáteremtettelek, új teremtménnyé lettél. 

A legfontosabb az apostoli levelek tanulmányozása, mert az közvetlenül a Gyülekezetnek szól. Győzedel-
messé válhatsz, ha Istenhez hasonlóan gondolkodsz: 
� elhiszed és elfogadod mindazt, amit Isten az Ő Igéjében mond, továbbá 
� gyakorlatba helyezed (megcselekszed), amit Isten Igéje ír. 
Minél többet foglalkozol az Igével, annál valóságosabbá válik számodra a szellemi világ. Kenneth Hagin 

életét is az igei gondolatok mentették meg. Ő fiatalon, hosszú ideig feküdt a halálos ágyán eldeformálódott 
szívvel, nagyfokú vérszegénységgel és paralízissel. A környezetében (család, látogatók) tévesen azt mondták 
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neki, hogy meg fog bolondulni az állandó bibliaolvasástól. De ő nem hallgatott rájuk, bízott Istenben és a 
befogadott Ige hitet ébresztett a szívében, így képes volt átvenni a gyógyulását. 

Nagyon fontos, hogy miként indul a keresztény életünk. Ha a hívő gondolkodásmódja, hite és megvallásai 
már az elejétől fogva helyesek, akkor sokkal sikeresebb és győztesebb lesz az életútja. Aki nem kap meg-
felelő tiszta igei tanítást, annak a tudatlanságát az ördög kihasználja és kirabolja az áldásokból. Ha egy hívő 
elvéti vagy hibákat követ el, az ördög azonnal a fülébe súgja, hogy adja fel a keresztény utat, de te ne engedj 
az ilyen gondolatoknak. 

Ésaiás 41,10.  
10. Ne félj, mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok Istened; megerősítelek, sőt megsegí-

telek, és igazságom jobbjával támogatlak.  
Isten mindig a mi oldalunkon áll, ezért semmitől nem kell félnünk. A felettünk levő sötét felhőket 

(problémát) növelhetjük a helytelen gondolkodásunkkal, vagy eloszlathatjuk azt az igei gondolkodásunkkal. 
Az áldások átvételéhez azon kell gondolkodnunk, amit Isten Igéje mond, mert az az igazság. Isten ugyan 
leereszkedik a mi hitszintünkre, de sokkal jobb lenne, ha mi emelkednénk fel az Ő szintjére. 

Az elme megújítását tanítja a Biblia, és ezt senki nem tudja elvégezni helyetted. A gondolataink irányítása 
a kulcs abban, hogy rá tudjunk lépni az Úr útjaira, és sikerrel tudjunk járni. Nem engedhetjük meg 
magunknak, hogy a gondolataink másfelé menjenek, mint ami meg le van írva az Igében. Tudatosan 
kell megválogatni tehát a gondolatainkat, mert azok teljesedhessen be az életünkben. 

A rossz gondolatok kihatással lesznek a teljes tested minden szervére, ezért a mi gondolatainkat össze 
kell hangolni az Úr gondolataival. Tudatosan meg kell válogatni a gondolatainkat, mert a gondolataink a 
szerveinkre 99%-ban hatnak ki, amit tudományos tényekkel bizonyítottak. 

Ésaiás 55,8-9.  
8. Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti útjaitok az én útjaim, így szól az Úr!  
9. Mert amint magasabbak az egek a földnél, akképpen magasabbak az én útjaim útjaitoknál, és 

gondolataim gondolataitoknál!  
Lényeges különbség van az Úr gondolatai és a mi gondolataink között. A Szent Szellem az, aki közvetíti 

az Úr gondolatait feléd, amelyek örömöt fognak hozni neked. Ha megújítod az elmédet és tanulmányozod az 
Igét, akkor elkezdesz úgy gondolkodni, ahogy Isten gondolkodik, ezáltal egyre nagyobb világosság jön majd 
hozzád, és ebben a világosságban tudod elrendelni az útjaidat. (Jób 22,28) 


