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ALAPTANÍTÁSOK 
 A siker titka 3. – A csoda a kimondott szavakban van 

 
Ma a szavakról lesz szó - hogy pontosabban megfogalmazzuk, hogy mirıl is lesz ma szó: a csoda 

a szádban van. 
A csoda annyit jelent, mint egy szent, természetfeletti közbenjárás, közbelépés az életedben - és 

ez a szádból kijövı szavakon át megy végbe.  
 
János 1:1 
„Kezdetben vala az Ige, és az Ige vala az Istennél, és Isten vala az Ige.” 
 
Isten nem csupán egy Ige: Isten szellem, Isten élet, Isten szeretet.  
 
János 1:2 
„Ez kezdetben az Istennél volt.” 
 
Mondhatnánk, hogy Isten és az İ Igéje ugyanazok.  
 
Zsidó 1:3 
„Aki az İ dicsıségének visszatükrözıdése, és az İ valóságának képmása, aki szavának 

erejével tartja fenn a mindenséget, aki minket bőneinktıl megtisztítván, leült a Felségnek 
jobbjára a Magasságban.” 

 
Pontosan azt mondja itt az Ige, amit ért alatta: mindent, az egész világmindenséget az İ 

szavának hatalmával tartja fel. 
 
János 1:3 
„Minden İáltala lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett.” 
 
Minden az Ige által lett!  
 
János 1:14 
„És az Ige testté lett és lakozék miközöttünk és láttuk az İ dicsıségét, mint az Atya 

egyszülöttjének dicsıségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal.” 
 
A Jelenések könyvében olvassuk, hogy Jézus, amint visszatár hozzánk, az İ homlokára az lesz 

írva: az İ neve – Isten Igéje. 
Azt hiszem, hogy megértetted az eddigiekbıl, hogy Jézus az Ige. Emlékezzél arra is, amikor 

Jézus Krisztust a tanítványai kérdezik, és érik, hogy mutassa meg az Atyát, Jézus úgy válaszol: „ha 
láttatok engem, akkor láttátok az Atyát is.”  

Jézus a kimondott szavairól is azt nyilatkozta, hogy: „ezek a szavak azok a szavak, amelyeket én 
az Atyától hallottam, és ezért mondom néktek.”  

Jézus azt is mondta: „az én szavaim - szellem és élet.”  
Tehát meg kell tudnunk azt a szellemünkben, hogy Jézus maga Isten Igéje. Az Ige több mint az 

Ige megvallása, vagy több mint egy üzenet.  
 
Zsidó 11:3 
„Hit által értjük meg, hogy a világ Isten Igéje (Rhema) által teremtetett, hogy ami látható, 

a láthatatlanból állott elı.” 
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Tudjuk azt, hogy Isten a kezdetek kezdetén azt mondta: legyen fényesség – és akkor a fény 
elıjött.  

A Biblia saját magát magyarázza - nincs szüksége magyarázóra. Más szóval: Igéket fogunk 
elıhozni, és nincs szükség ezen Igék magyarázatára, ezek az Igék saját magukért fognak beszélni. 
Isten Igéje harmóniát, békességet hoz az életedbe.  

Sokszor hallottam már ezt a tudósok szájából, hogy ha a szellemvilágba bepillantást kapnál, 
hogy a zene összefüggésben van a színekkel, hogy a zene nagyon szoros kapcsolatban áll a 
színekkel, és a frekvencia spektrumokkal. A zenében lévı összhang, a harmónia – az békességet hoz. 
Ha összhangban vagy, akkor könnyedén és békességben érzed magad, és a tested is ebben a 
békességben van. Ha a zene harmóniában van, akkor az könnyedséget és nyugalmat hoz. Azt 
mondják a tudósok, hogy ha bepillanthatnánk a zene mögé, akkor teljes színskálákat, spektrumokat 
láthatnánk.  

A Biblia még valamit mond Isten Igéjérıl: ahogy Jézus a tengerhez beszélt, és Isten megengedte, 
hogy: eddig mehet a tenger, és nem tovább – határokat húzott-, és az az Ige, amit Isten akkor 
kimondott, az abban lévı hit tartja még mindig az óceánok határait.  

Azt is tanítja az Ige, hogy Isten a saját kezében mérte föl a föld porának súlyát, és a víz 
mennyiségét – İ maga mérte ki. És ugyanott vannak az óceánok, mint gyerekkorodban voltak, és ha 
visszamész az idıben, ugyanott fogod megtalálni ezeket a vizeket. 

A szavak tehát Isten tervének fontos részét képezik – és a te megvallásaid szintén Isten tervének 
részét képezik. 

 
Ézsaiás 55:11 
„Így lesz az én Igém, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, 

amit akarok , és áldott lesz ott, ahová küldöttem.” 
 
Itt Isten szól az İ Igéjérıl: az İ Igéje gyümölcsöt terem.  
Chuk Flinn jön hozzánk, egy híres szolgáló, nagyon sok Igét fog adni nekünk. Az az Ige, amit ı 

ad, az kijelentés lesz, a szellemébıl fog elıfolyni a számodra. A próféciát azért kapjuk, hogy 
dolgokat megjelenítsen Isten, amelyek majd jönnek, hogy a hitünket kiáraszthassuk, és elkezdjük 
remélni, elvárni azokat a dolgokat. Hagynod kell, hogy az a prófécia felemelje az elvárásaidat, az az 
Ige! Higgyél benne! Hadd olajozza meg azt a tüzet, ami szíveden úgyis égett – és akkor fogod látni 
azokat a dolgokat valóságba jönni. 

 
Ézsaiás 57:19 
„Megteremtem ajkaikon a hálának gyümölcsét. Békesség, békesség a meszsze és közel 

valóknak, így szól az Úr; én meggyógyítom ıt!” 
 
„Megteremtem ajkaikon a hálának gyümölcsét.” 
Vagyis a csoda a szádban van, mint látod. Kijelentést kell arról kapnod, hogy mit ír itt az Ige! 

Azt mondja itt Isten, hogy az İ Igéjében lévı hit gyümölcsöt terem a te ajkaidon is. És ahogy láttuk 
ezt a Zsidó 11:3-ban, hogy Isten beszéde által teremtetett a világ. Azok a dolgok, amik ma láthatóak, 
nem olyan dolgokból jöttek elı, amelyek szintén láthatóak, hanem láthatatlanból. De ez nem azt 
jelenti, hogy nem is létezik!  

Tehát fontos, hogy tudjad, hogy itt arról beszél, valamirıl a szellemvilágban. Azután jelent meg 
a világosság, miután Isten azt mondta, hogy: legyen világosság. Ezért minden szükségünk már 
beültetett! És ahhoz, hogy a számodra azok meg is jelenjenek, hinned kell benne, és ki kell 
mondanod ıket!  

Ugyanezt kell tenned dolgokhoz, amelyek láthatók, és azt szeretnéd, hogy eltőnjenek. Beszélned 
kell azokhoz is! Óvatosnak kell lenned ezeken a területeken! Visszajutunk oda, hogy az illetı beszél 
a problémáiról. A Biblia nem azt tanítja, hogy a problémáinkról kell beszélni, hanem a problémához 
kell szólni, mint egy hegyhez.  
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Sok olyan telefonhívást kapunk, akik szentek már több éve, és még mindig a problémáik felett 
siránkoznak, és azokról beszélnek. – legyen az családi probléma akár -, így valóban csak rosszabbá 
és nagyobbá válik a probléma, mert nem az Igét beszéled és szólod. Vagyis egész bizonyára nem 
hitben vagy.  

Ahhoz, hogy Isten megbízhasson minket hatalmas erıvel, ahhoz elıször a szánkat kell uralom 
alá venni. Vagyis irányítás alá kell venni a szád, mert ha nem tudnád a szádat uralni, a hatalmas erı 
által rossz dolgokat is tehetnél.  

És ezért nem járnak az emberek Istennek ebben a teremtı erejében, ezen a szinten - mert a 
potenciája, a lehetısége megvan, ott van. Mert nagyon sok példa van, hogy a szavak meg tudják 
teremni a gyümölcsöt. Mert a gyümölcsök mindenképpen a szánkban vannak.  

Sok-sok rossz gyümölcs is van, és termés. Van, amikor nincs szükségünk, nem igazán akarjuk, 
hogy azokat a terméseket magunknak tudjuk, amiket kimondtunk. 

 
Példabeszédek 4:20-22 
„Fiam , az én szavaimra figyelmezz, az én beszédeimre hajtsad füledet. Ne távozzanak el a 

te szemeidtıl, tartsd meg ezeket a te szívedben. Mert életük ezek azoknak, akik megnyerik, és 
egész testüknek egészség.” 

 
Van itt egy fontossági sorrend, ami elıttünk áll.  
Ismerek olyan nagyon híres szolgálókat, akik annak idején szintén meg voltak tévesztve. 

Imádkoztak az életük felett, és arra az eredményre jutottak, hogy az életükben a dolgokat a 
megfelelı fontossági sorrendbe kell felállítani – négy különbözı dolgot is akár. A szolgálatuknak, az 
elhívásuknak, a családi dolgaiknak a megfelelı fontossági helyen kell lenni. A helyes sorrendbe kell 
ıket helyezni!  

Az Ige azt mondja, hogy: „az én szavaimra figyelmezz.” Isten Igéjét helyezd az elsı helyre! 
Olvasd Isten Igéjét!  

És a tizedet, a tizeddel megtisztelni Istent. Az Ószövetségben tanítja, hogy a tizedet helyezd az 
elsı helyre. Emlékezzél: amikor Izrael megtisztelte Istent, akkor Isten is emlékezett Izraelre.  

Nem bőn az, ha nem fizetsz tizedet, annyi csupán, hogy Istent a fontossági sorrendben az elsı 
helyre kell helyezned! Ha elıször az újságot olvasod el – nem bőn újságot olvasni, de gondoltál-e 
arra, hogy elıször Isten Igéjét olvasod?  

 
Példabeszédek 4:23 
„Minden féltett dolognál jobban ırizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet.” 
 
Ahogy Isten Igéjét helyezed az elsı helyre, fogod látni, hogy élet és egészség származik belıle.  
Ahogy a Krónikák könyvét olvasom, Izrael királyairól szól, és az ı életükrıl. Néhányuk hosszú 

életet élt, 40 éves királysága is volt, némelyiknek pedig csak 8 éve. Azok a királyok, akik Istent 
helyezték az elsı helyre, azoknak békességgel teljes életük volt, és azok a királyok, akik más 
isteneket helyeztek elıtérbe, és elfordultak Ábrahám, Izsák és Jákób Istenétıl, azok számára 
mindenféle háborúk, járványok, éhínség következett. Nem is tudom hány király pontosan, 
megfigyelhetitek, hogy arról szól a könyv, hogy melyik király helyezte Istent elsı helyre, és melyik 
volt megáldva.  

A Máté Evangéliumában olvasod, hogy a szív teljességében szólal meg a száj. És onnan ered 
minden élet, a szívbıl – mondja itt a Példabeszédek. Ezért kell Isten Igéjét a szívedbe helyezni. És a 
szívbıl fog kiáramlani az élet.  

Isten lehetıséget ad mindannyiunk számára, hogy az életet, vagy akár a halál szavait mondjuk.  
 
Példabeszédek 4:24 
„Vesd el tıled a száj hamisságát, és az ajkak álnokságát távoztasd el magadtól.” 
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A száj hamissága alatt azt érti az Ige, és az ajkak álnoksága alatt, hogy olyan szavakat mondasz 
ki, amelyeket soha nem szabadna kimondanod. Hiszen a világban kaptuk a nevelésünket, és a világ 
pedig negatív módon gondolkodik és szól. Olyan világban neveltek minket, ahol a káromkodás 
megszokott, és ezek a káromkodás szavak átokszavakká válnak.  

Kinek kell ezeket a szavakat elvetni magától? Neked. El kell távoztatnod magadtól! Távol kell 
tartanod magadtól, elvetni magadtól!  

A Példabeszédek 6:16-ban: „e hat dolgot győlöli az Úr” – itt vannak felsorolva azok a dolgok, 
amelyeket Isten győlöl. Nézzük meg, milyen dolgok ezek! 

 
Példabeszédek 6:16-19 
„E hat dolgot győlöli az Úr, és hét dolog utálatos elıtte: a kevély szemek, a hazug nyelv, és 

az ártatlan vért ontó kezek, az álnok terveket forraló szív, a gonoszra sietséggel futó lábak,  A 
hazugságlehelı hamis tanú, és aki szerez háborúságot az atyafiak között!” 

 
Pontosan felsorolja itt az Ige, melyek azok a dolgok, amelyeket Isten győlöl.  
Emlékeztek még, ahogyan a szalag elején arról szóltam, hogy ha a zenében harmónia van, akkor 

az hasonlítható a színekben lévı harmóniára, összhangra, teljes skálájára a színeknek.  
Ugyanígy szól itt az Ige a háborúságról - pont az ellentettje a harmóniának.  
 
Példabeszédek 18:21 
„Mind a halál , mind az élet a nyelv hatalmában van, és amiképpen kiki szeret azzal élni, 

úgy eszi annak gyümölcsét.” 
 
Vagyis a halálról és az életrıl van szó. Ez az én hatalmam! Nagyon fontos ez a tanításban! Hogy 

a te szavaidban erı van, a saját szavaidban.  
Miért van ez így? Azért, mert Isten így teremetett téged. Ez egy központi tématerülete a 

keresztény életnek, mert ezek a szavak fognak téged gyızelemre vinni, illetve vesztésre vinni. 
Mi a helyzet akkor az imával – kérdezheti valaki. Hadd mondjak valamit, anélkül, hogy bárkit 

megbántanék - mert az ördögnek a legravaszabb, és a legrosszabb munkája, amikor 
megbotránkoztat. Lehet, hogy sok imaember most megbotránkozik majd. Az ima középpontúság az 
a keresztény élet központjában szerepel. De hiába imádkoztál bármiért is, ha a szavaid azzal 
ellentétesek. A szavaiddal mindent elveszthetsz! 

Egy szolgáló asszonyt hallgattam a minap a TV-ben, aki annak idején a Bibliaiskolában is 
tanított engem. Nagyon híres. Pár könyvet, néhány könyvet hozott elı. Az egyik könyve a 
közbenjáró imádságról szól.  

Nem igazából jól értelmezik a Bibliát, mert a közbenjárás összesen ötször szerepel az 
Újszövetségben, és az öt alkalomból három alkalommal a Róma 8-ban szerepel, ahol a 
közbenjárásról az Ige a Szent Szellem vonatkozásában beszél, mint a Szent Szellem a közbenjáró. 
Aztán a Zsidó 7:21-ben fordul elı újra ez a szó, ahol Jézus a mi közbenjárónk. És aztán a Róma 11-
ben  ahogy Illéssel kapcsolatban jön elı újra a szó, ahogy Illés Izrael ellen imádkozott. Pontosabban 
itt arról van szó, hogy Illés Jezabel ellen menekült, és azt hitte, hogy ı az utolsó élı szolgája az 
Úrnak itt a földön, és el volt keseredve, és Isten azt válaszolta neki, hogy: van még 7000 szolgám, 
aki nem hajtott térdet a Baálnak.  

Egyedüli közbenjáró Jézus és a Szent Szellem! Azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos tanítás, 
és a Gyızedelmes gyülekezet - ben is elolvashatod.  

Visszakanyarodunk most ahhoz, hogy vannak olyan hívık, akik nagyon büszkék arra, hogy azt 
hiszik, az az elhívásuk, hogy mások terheit hordozzák. Ez úgy mőködik, ahogy a Szent Szellem 
akarja – mint pontosan a Szent Szellem megnyilvánulásai is.  

Jézust arra kente fel Isten, hogy prédikálja az Evangéliumot. Azonban egész éjszakákat 
végigimádkozott, mert ez közösséget jelentett számára az Atyával – és feltételezem, hogy te is 
tudod, hogy az ima fontos.  
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A fı célja az imáinknak, amikor nyelveken imádkozunk, hogy a Szent Szellemnek adunk helyet, 
hiszen İ az ilyenkor, aki hozza, hogy miért imádkozzunk, mert İ az, aki tudja, hogy miben jár az 
ördög. És amikor így nyelveken imádkozunk, akkor a Szent Szellem vezetésére tudjuk elkerülni 
azokat a munkáit az ördögnek, amely ellenünk lenne: balesetek, katasztrófák.  

Tehát ahogy néztem ennek a szolgáló asszonynak a mősorát, akinek megvannak az elképzelései 
a formákról és kitételekrıl az imádsággal kapcsolatban, három-négy olyan nemzet van, amely fölött 
imádkozik, és kéri Istent, hogy tegyen valamit velük kapcsolatban. Ennek a híres prédikátornak 
legutóbb azt mondta ez a szolgáló asszony, hogy egy könyvet írt a fájdalmakról, a betegségekrıl, a 
szenvedésrıl. Azt is mondta, hogy tudta, hogy egy napon Isten majd meggyógyítja ıt.  

De barátaim! Ez nem hit! És lehet, hogy egy nagyon odaszentelt élete van Isten irányában - 
tudom, ismerem ıt, egy nagyon Istenfélı asszony, a  Bibliaiskolából ismertem már ıt -, de azt is 
kihallottam a szavaiból, hogy abszolút semmi elképzelése a hitrıl. Mert ı nem meg fog gyógyulni, ı 
már meggyógyult! 2000 évvel ezelıtt meggyógyult! És az a szolgáló, akivel beszélgetett a 
képernyın, nagyon tisztán fogalmaz az alkalmain, hogy: te nem meggyógyulsz ma este, hanem te 
2000 évvel ezelıtt meggyógyultál!  

Szinte megdöbbenek azon, hogy hogyan lehet, hogy a gyülekezet mégis ennyire az út szélére 
sodródik?  

Az emberek saját magukat, és másokat is a szájukból kijövı szavakkal pusztítanak el. 
 Döbbenetes, amit a Példabeszédek 18:21-ben mond: 
 
Példabeszédek 18:21 
„Amiképpen kiki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét.” 
 
Azt mondja az Ige, hogy Isten választást ad neked: választhatod mind a halált, mind az életet. 
 Mi az, amit te szeretsz? Mert annak a gyümölcsét fogod enni. Mert amit szeretsz, azt fogod 

beszélni is. Állandó jelleggel.  
Nagyon sokan vannak az újonnan jöttek, akik a tudatlanságukból kifolyólag csupán a halál 

szavait szólják - mert hiszen egész életükben ezt a negatív szólást tanulták és hallották, és a halál 
ciklusaiban éltek.  

Az embereknek vannak mondásaik, hogy: majd belehaltam, úgy fájt! A halálra nevettem magam 
– mondják az emberek. Mi lenne, ha azt mondanánk, hogy: annyira nevettem, hogy azt hittem, már 
örökké élek.  

Vagy: halálra ijesztett. Miért nem azt mondják, hogy: életre ijesztett? Azért, mert a negatív 
irányában vagyunk kiképezve.  

Hogyha a halál és az élet a nyelv hatalmában van, és ezt mondta Isten Izraelnek - és olvashatnád 
a Mózes könyvében -, hogy: „elıtökbe adtam a halált és az életet – de ha okos vagy, akkor az életet 
választod. És ha az életet választod, akkor mind te, mind a te magod megáldatik.  

És neked az életet kell választanod a gyermekeid és az unokáid számára!  
Gyermekeim olyan rosszul viselkednek, és nem szófogadók, és mindannyian elveszettek. Válaszd 

meg a szavaidat helyesebben, és az életet szóld, ha életet akarsz a gyermekeid számára! Vedd körül 
ıket hittel, és az élet szavaival! Azt mondja a Biblia, hogy ha ilyen módon neveled fel ıket, akkor 
nagy korukban, felnıtt korukban sem fognak eltérni az Igétıl.  

Futballban nem két félidıben játszunk, addig játsszuk a futballmeccset, amíg nem nyerünk.  
 
Zsoltárok 34:12 
„Ki az az ember, aki kívánja az életet, és szeret napokat, hogy jót láthasson?” 
 
Ki az, aki az életet kívánja? Sok jó napot, hosszú napokat, hosszú életet?  
Nézzük csak, mit mond a következı vers ezután: 
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Zsoltárok 34:13 
„Tartóztasd meg nyelvedet a gonosztól, és ajkadat a csalárd beszédtıl” 
 
Így fogod megkapni!  
Emlékszem a drága nagyapámra és édesapámra, soha egy gonosz szó nem jött ki a szájukból, és 

hosszú életük volt, és jó napokat láttak. 
 
Máté 12:34 
„Mérges kígyóknak fajzatai, mimódon szólhattok jókat, holott gonoszak vagytok? Mert a 

szívnek teljességébıl szól a száj.” 
 
A szádból jön ki a sorsod. 
 
Máté 12:35 
„A jó ember az õ szívének jó kincseibıl hozza elı a jókat; és a gonosz ember az ı szívének 

gonosz kincseibıl hozza elı a gonoszokat.” 
 
Jézus azt mondja, hogy a szívedbıl jönnek elı a jó dolgok, ha ott vannak. 
 
Máté 12:36 
„De mondom néktek: Minden hivalkodó beszédért, amit beszélnek az emberek, számot 

adnak majd az ítélet napján.” 
 
Én is szoktam imádkozni a magok felıl, ha azok rossz magok, hogy ne jöjjenek életre. Nem 

akarom, hogy ítélet szálljon rám azokért a szavakért. Nem akarok olyan aratást, és azokat a magokat, 
azokat a szavakat elátkozom. Megkérem Istent, hogy bocsásson meg nekem azokért a szavakért.  

 
Máté 12:37 
„Mert a te beszédedbıl ismertetel igaznak, és a te beszédedbıl ismertetel hamisnak.” 
 
Felfedezted-e, hogy Jézus Krisztus ítélıszéke elıtt a te szavaid által leszel megítéltetve?  
Emlékszel-e, amikor Izrael gyermekei kijöttek Egyiptom földéjérıl, és tízszer kaptak ítéletet a 

hitetlenségért? Isten visszahozta a szavaikat tíz alkalommal. Hitetlenek voltak Soha nem hittek Isten 
szavában.  

Ugyanez igaz ma a számunkra. 
 
2Timóteus 2:15 
„Igyekezz, hogy Isten elıtt becsületesen megállj, mint oly munkás, aki szégyent nem vall, 

aki helyesen hasogatja az igazságnak beszédét.” 
 
A beszélgetéseinkrıl, a párbeszédeinkrıl szól itt az Ige. 
 
2Timóteus 2:16-17 
„A közönséges, üres lármákat pedig kerüld, mert mind nagyobb istentelenségre 

növekednek. És az ı beszédük mint a rákfekély terjed; közülük való Himenéus és Filétus.” 
 
Vagyis olyan az ı szavuk, mint a rákbetegség. És megnevezett két embert közülük.  
Mi lenne, pásztor, ha ezek az emberek a te gyülekezetedben lennének? Sok embernek ezért van 

rákbetegsége - a szájuk miatt.  
Vannak olyan orvos ismerıseink, akik úgy gyógyultak meg, hogy megváltoztatták a szavaikat.  
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És végül is mindegy, hogy milyen fajta betegség, vagy akár nem betegség, hanem egy anyagi 
szituáció – ki lehet jönni belıle, ha megváltoztatod a szavaidat.  

A probléma itt az volt, hogy az emberekrıl pletykálkodtak.  
Élet és halál a szavak hatalmában van – mint mondja az Ige -, és azok, akik szeretik, úgy fogják 

enni annak gyümölcsét. Néhány ember nem fogja a pletykálkodást abbahagyni, mert nagyon szeretik 
a pletykálkodást – meg is eszik a gyümölcsét. 

 
Titus 1:10-11 
„Mert van sok engedetlen, hiábavaló beszédő és csaló, leginkább a körülmetéltek között. 

Akiknek száját be kell fogni, mivel egész házakat feldúlnak, oly dolgokat tanítanak rút 
nyereség okáért, amiket nem kellene.” 

 
Van itt az Igében egy állítás, hogy: hiábavaló beszédőek, és megtévesztık. Az emberek hitét 

felforgatják, vagyis az embereket olyan dolgokat veszik rá, hogy higgyenek, amelyek tévesek. És 
nézd meg, hogy miért teszik mindezt: pénzért, nyereségért. És azt mondja itt az Ige, hogy az ı 
szájukat be kellene csukni.  

És az a pásztor feladata: megtalálni azokat a szájakat, amely megtévesztik a nyájat, és ıket 
eltávolítani a nyájból, mert az embereket megtévesztik, és az embereket a téves dolgokra veszik rá, 
hogy azt higgyék. Az ı szájukat be kell dugni – írja az Ige. Szavak! 

 
Timóteus 1:19-20 
„Tartsd meg a hitet és a jó lelkiismeretet, melyet némelyek elvetvén, a hit dolgában 

hajótörést szenvedtek; Akik közül való Himenéus és Alexander, akiket átadtam a sátánnak, 
hogy megtanulják, hogy ne káromolják az Istent.” 

 
Két alkalom is van, amely megtanulható a Bibliából: Pál átadta a testüket a sátánnak, hogy a 

lelkük és a szellemük megtartassék. Az egyik az egy házasságtörés volt, a másik pedig egy 
káromkodás ügyében.  

Mit jelent, a káromkodás? A káromkodás azt jelenti, hogy az illetıbıl egy gazembert teszünk a 
szavaink által. Vagyis, mintha egy képet festenénk a mások szemei elıtt az illetırıl, mintha egy 
cselszövı, egy intrikus, mintha egy gazember lenne. Sok mindent jelent ez a szó. Ez jelenti, hogy 
valaki gazember, cselszövı, intrikus, alávaló. Valaki, aki az irányodban káromkodik, vagy bárki más 
irányában, és lefesti az illetıt, mintha gazember lenne mások szeme elıtt.  

Egy prédikátort hallgattam a TV-ben. Az egyik démon a másik démont nem festi le 
gazemberként, hanem a dámon azon dolgozik, hogy egy keresztényt fessen le gazember képében.  

A káromlás, és a káromkodás esetében Pál az illetı testét az ördögnek fordította, hogy a lelkük 
megtartassék.  

Van három fejezet 1János 1.-2.-3. része - tehát a János 3. levelében egy olyan emberrıl 
olvashattok, aki egész Jeruzsálemet János apostol ellen fordította, felszította az embereket. Képzeld 
el, hogy a káromlás János apostol ellen irányult, és gazember képében állították be. Sıt, még azt is 
írja ott a levél, hogy azt sem engedték meg, hogy akiket János küld az ı képviseletében, befogadják 
a gyülekezetben.  

Ezt láttam itt Magyarországon is megtörténni, és azt is láttam, hogy közülük sokan meghaltak 
már, mert nem tudtak felhagyni azzal, hogy másokat gazembernek lefessenek.  

Ha valaki engem gazemberként állít elı és fest le, az bárki mással is megteszi ezt. Ma a 
mennyországban vannak. Fizikai állapotuk szerint halottak. Vagyis ez azt jelenti, hogy nem tudják 
beteljesíteni Isten terveit és céljait az életükben. Betegségben haltak meg, mert nem voltak hajlandók 
felhagyni a káromlásaikkal. És az az erı, amely végül is átok alá helyezte, és megölte, a saját 
nyelvükbıl származott És nem tudták abbahagyni. Bármilyen vallásos törvény, vagy szabályozás is 
hozta elı.  
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Még mindig vannak olyan vallásos emberek, akik a hit védelmezıinek tartják magukat, és úgy 
hiszik magukról, hogy ık tökéletesek – de nem azok!  

Egy másik nagyon nagy csapdája az ördögnek, amellyel a keresztényeket csapdába ejti, az a 
megbotránkozás És az emberek pedig megbotránkoznak, és megsértıdnek A legnagyobb csapdája! 
Mert amikor megbotránkozol, bármilyen okból is legyen az. Legyen két ember, legyenek ott a 
gyülekezet alkalmán, ugyanazt a prédikációt elmondhatod, ugyanazokat a szavakat hallják 
prédikálni, az egyikıjük megsértıdik felette, a másik pedig nem. Te vagy az, aki sértésnek veszed. 
Te vagy az, aki kirakod a hálódat, és elkapod azt a labdát - vagyis te vagy úgy beállítva, hogy azon 
megsértıdj.  

Miután prédikáltam, sokszor van, hogy az emberek telefonon felhívnak, és azt állították, hogy én 
ıket prédikáltam ki - vagyis saját magukra vették a sértést. Az ördögnek csapdájába estek anélkül, 
hogy észrevették volna. És utána ragaszkodtak is ezen véleményükhöz. Amikor viszont a 
gyülekezetünket elhagyták, mindannyiunkat gazembernek festettek le – vagyis káromoltak minket.  

Amikor te megbotránkozol, azt valakinek el kell mondanod - és belekerülsz egy olyan körbe, 
hogy semmi mást nem teszel, mint a benned lévı keserőséget beszéled ki másoknak, mert 
megbotránkoztál. Lehet, hogy ezrével vannak ott emberek, és senki más nem botránkozott meg 
fölötte, csak te.  

A te saját életed vezetett téged a pusztulás gödrébe.  
Az embereknek meg kell tanulniuk a szeretet útját járni, ha helyes, ha helytelen, meg kell 

tanulniuk átmenni bizonyos helyzeteken, és nem megbotránkozni felette. Mert amikor 
megbotránkozol, akkor keserővé válsz, megkeseredsz, és megpróbálod az illetıt gazember képébe 
festeni. És ha nem hagysz fel ezzel, akkor elkezded ezáltal a saját sírgödrödet megásni – és Isten 
nem tud érted tenni semmit.  

Meg tudnék nevezni olyan pásztorokat, gyülekezeti véneket, gyülekezet tagjait, akik ma a 
mennyországban vannak, mert megbotránkoztak, és gazemberré festették le a másikat.  

A nyelved, ne felejtsd el, hogy a szádban vagy! Hadd mondjam inkább így: a nyelved a te szád, 
és te mindegyikért felelıs vagy. 

 
Jakab 3:8 
„De a nyelvet senki sem képes megszelídíteni az emberek közül; fékezhetetlen gonosz az, 

halálos méreggel teljes.” 
 
A természetes erejével az ember nem fékezheti meg a nyelvet, mert a nyelv egy szellemi erı, egy 

szellemi erıhöz van kötve, és szellemi erıre van szükség ahhoz, hogy a nyelvet uralni tudjuk. Az 
akaraterı is idefoglaltatik, hiszen felelıs vagy a saját akaratod szerint, hogy mit mondasz ki, és mit 
nem.  

Sokszor mondjuk azt, hogy a szív teljességébıl szivárog ki a száj. De saját magad erejébıl nem 
tudod a nyelvedet uralni. Isten megbocsát, amikor megpróbálod ugyan uralni a nyelvedet, de mégis 
kiszivárog a szívedbıl valami a nyelveden keresztül. Megbocsátást nyernek a bőneink. Köszönjük 
Istennek az İ irgalmát! 

Tehát addig, amíg te próbálod uralni a nyelved, addig Isten megbocsát neked, és mindig egy friss 
szájat ad neked. De egyre inkább felelıs vagy a nyelvedért, és a kimondott dolgokért, ahogy nısz föl 
Krisztusban. Sok megpróbáltatáson és teszten jutunk így át. El kell ismernem, hogy sok ilyen teszten 
megbuktam, és mire már megbántam az elızıt, már újra teszt alá kerültem. És te is így leszel vele – 
meg leszel próbálva. 

 
Zsoltár 39:1 
„Mondám: nosza vigyázok útjaimra, hogy ne vétkezzem nyelvemmel; megzabolázom 

szájamat, amíg elıttem van a gonosz.” 
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Vagyis: én fogom. Valaki más nyelvével te nem vétkezhetsz. De a te saját szádat, azt meg kell 
zaboláznod, és a te útjaidra kell figyelned! Vagyis az Ige terólad, és a te nyelvedrıl beszél – vagyis 
ne okolgass másokat. Felelıs vagy a saját szádért – nem valaki más felelıs érte. 

 
Jakab 3:2 
„Mert mindnyájan sok dologban vétkezünk. Ha valaki beszédben nem vétkezik, az 

tökéletes ember, képes az egész testét is megzabolázni.” 
 
Felelıs vagy a szádért! Ha tudod szabályozni  szádat, akkor az egész testedet is megzabolázod 

ezáltal. 
 
Jakab 3:8 
„De a nyelvet senki sem képes megszelídíteni az emberek közül; fékezhetetlen gonosz az, 

halálos méreggel teljes.” 
 
Nincs ember, aki a saját természetes, fizikai képességeivel meg tudná szelídíteni a nyelvét. 

Fizikai képességekrıl van szó. Szellemi erı szükséges, Isten Igéje szükséges ahhoz, hogy 
megváltoztassa a szívünket, és ezáltal a nyelvünket. 

 
1Péter 2:21-22 
„Mert erre hivattatok el; hiszen Krisztus is szenvedett érettetek, néktek példát hagyván, 

hogy az İ nyomdokait kövessétek. Aki bőnt nem cselekedett, sem a szájában álnokság nem 
találtatott:” 

 
A mi szánkban sem szabad álnokságnak, gonoszságnak találtatni. 
 
1Péter 3:10 
„Mert aki akarja az életet szeretni, és jó napokat látni, tiltsa meg nyelvét a gonosztól, és 

ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot:” 
 
Mit mond az Ige? „Az ı nyelvét.”   
Tudod, az elsı hely, ahol az életünkben az erıt keressük, a szavak, amiket kimondunk Ez része 

az üdvösségünknek. Természetesen elsıként hinnünk kell Jézusban, hogy İ feltámadt a halálból, 
mint Isten Fia, és ahogy kimondjuk ezeket a szavakat, úgy válunk új teremtménnyé Krisztusban – 
újjászületünk. Azok a szavak, amit kimondunk, abban hinnünk kell! Vagyis: megvalljuk a szánkkal, 
hisszük a szívünkben. 

 
Róma 8:26-27 
„Hasonlatosképpen pedig a Szellemis segítségünkre van ami erıtlenségünkben. Mert azt, 

amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk; de maga a Szellem esedezik miérettünk 
kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Szellem 
gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért.” 

 
Az Úr mutatta az elızıkben, hogy ezt a kis részt csatoljuk ide, mint egy kis kitérıt. Tehát nem a 

pásztor az, aki segít nekünk, hanem a Szent Szellem, aki segít nekünk a gyengeségeinkben.  
Egy kis figyelmeztetés a pásztorainknak, és az egész gyülekezetnek! Nem arra vagyunk 

elhívatva, hogy mások terheit vigyük, és nem szabad, hogy leterheltessünk más emberek 
problémáival! A gondokat mindig átadjuk Jézusnak.  

 
1Péter 5:7 
„Minden gondotokat İreá vessétek, mert néki gondja van reátok.” 
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A bıvített fordítás szerint: „minden gondotokat, teljes aggodalmatokat, minden gondolatodat, 
mindezt İrá vessed, mert İ körültekintıen viseli gondodat, és gondot viselıen tekint reád.”  

Tehát nem elég azt tudni, hogy İ törıdik veled, ha szabad akarsz lenni a te gondjaidtól, meg kell 
tenned, amit Isten mond ezekrıl! Minden gondodat İrá kell vetni! Minden aggodalmadat, minden 
nyugtalanságodat, minden aggódásodat az Úrra kell vetned! Mert İ gondot visel rólad. És ne vedd 
ıket föl újra! Ne érintsd ıket újra!  

Érted-e kis pásztor? Ne hordozd a nyájad gondját! És ezt minden nap meg kell tenned! És ez egy 
egyszer és mindenkori javaslat és felállás. İ viszi a gondjaidat. És minden problémát Isten kezébe 
helyezz - és akkor az már Isten gondja, nem a tiéd! Te meg szabad vagy, gondoktól mentes: én 
megtettem a részem. Istennél vannak az én gondjaim, İ az, aki mindent kigondolt efelıl, és İ 
kidolgozza nekem, és én a gyızelmet kiabálom, miközben İ végzi a munkát. Isten végzi a munkát, én 
pedig kiabálom a gyızelmet! 

Van itt egy megvallásunk. Most mondjuk el ezt együtt: 
 

Köszönöm Mennyei Atyám, köszönöm Úr Jézus!  
Minden gondomat, minden nyugtalanságomat, minden aggodalmamat,  

minden gondomat, egyszer és mindenkorra, Istenre vetem!  
És elkötelezem útjaimat az Úrnak, és minden utam az Úré, İbenne bízom, 

és İ hozza minden utamat valóságba!  
Köszönöm, Uram, nincs egy gondom sem!  

Dicsıség legyen Istennek!  
Nem aggódom a holnap felıl, nincs aggodalmam,  

nincsen gondom, mert mindezeket Istennek ajánlottam!  
Nincsen több gondom, nem vagyok elbátortalanodva, 

 mert mindent meg tudok tenni Krisztus által, aki engem megerısít! 
 
Tudtad-e azt, hogy ha mégis aggódnál, akkor bocsánatot kell kérned az Úrtól, mert az aggódás 

bőn, és ezt az imát oda kell ajánlanod: 
 

Uram, bocsáss meg az aggódásomért!  
Bocsáss meg, hogy tele voltam nyugtalansággal!  

Bocsáss meg, hogy elbátortalanodtam!  
Bocsásd meg, hogy sajnálattal voltam magam irányában!  

Tudom, hogy megbocsátasz nekem,  
mert tudom, hogy azt írod az Igédben, hogy ha megvallom,  

és kérem, hogy bocsáss meg, akkor Te megbocsátasz!” 
 

 
 


