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Nyim, 2016. 01. 08. 
 

Nekünk, hívőknek nagyon oda kell figyelni a szavainkra. Nem szabadna úgy beszélnünk, mintha nem 
számítana, hogy mit mondunk ki. Úgy kell használnunk a szavainkat, mintha az életünk függne tőle, mert 
Isten Igéje szerint ez így is van.  

Példabeszédek 18,21 
21. Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, és amiképpen ki-ki szeret azzal élni, úgy 

eszi annak gyümölcsét.  
A szavak építenek föl minket, vagy a szavaink tesznek tönkre bennünket. A világi hatások miatt az 

emberek negatív módon használják a szavaikat. Például azt mondják: hiszem, hogy Isten meggyógyít, aztán 
odafordulnak valakihez, és így szólnak: „Ha nem múlik el ez a fájdalom, belehalok!” A szavaink tesznek 
minket gyógyulttá és a szavaink által leszünk betegek is.  

Példabeszédek 16,24 
24. Lépesméz a gyönyörűséges beszédek; édesek a léleknek, és meggyógyítói a testnek.   
A kimondott szavaink által leszünk gazdagok, és a kimondott szavaink által válunk szegénnyé. Mivel a 

szüleim szegények voltak, én is az maradok – mondják sokan helytelenül.  
Példabeszédek 21,23 
23. Aki megőrzi száját és nyelvét, megtartja életét a nyomorúságtól.  
Az eddig kimondott szavaink hozzák valóságba azt, ami ma történik velünk. Amit eddig kimondtunk a 

múltban, ma azok jönnek valóságba az életünkben. Például: soha nem jutunk semmire, nem fog sikerülni 
semmi, nem gyógyulok meg. Azok a szavak, amelyet kimondtunk reggel a nap kezdetén, meghatározzák az 
egész napunkat. Nekünk Isten Igéjével összhangban, a Biblia nyelvén kell beszélnünk. Tanítsd meg a 
nyelvedet engedelmeskedni az Igének! A szellemünk, a szánk, a hitünk és Isten Igéje szorosan összekap-
csolódnak. 

Róma 10,8  
8. De mit mond? Közel van hozzád az Ige (Rhema), a szádban és a szívedben van: azaz a hit 

beszéde, amelyet mi hirdetünk.  
A szívünk és a szánk összhangban van, mert amit hiszel a szívedben (szellemedben) azt mondod ki a 

száddal, s ez a hit beszéde. Ha megvallod az Igét, akkor növekszik a hited, és minél nagyobb a hited annál 
nagyobb erővel fogsz megvallást tenni az igazságról, mert Isten Igéje igazság. Az Ige erőt ad, és a rend-
szeres használata által az beépül a szívedbe, a szellemedbe. Az Igét nem elég csak magunkban elolvasni, 
hanem ki is kell mondani, vagyis használni kell a szánkat. Hallanod kell a saját hangodat, hogy a hited 
tudjon növekedni az Ige által.  

Róma 10,17  
17. Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által. 
Ha kitartóan használod az Igét, akkor az áldás nem marad el, mert Isten Igéje soha nem hagy cserben. 
Jeremiás 1,9. 12.  
9. És kinyújtá az Úr az Ő kezét, és megilleté számat, és monda nékem az Úr: Ímé, az én Igéimet 

adom a te szádba!  
12. És monda nékem az Úr: Jól láttál, mert gondom van az én Igémre, hogy beteljesítsem azt.  
Isten azért küldte az Igéjét, hogy az Ige által meg tudja valósítani az akaratát az életedben. Az Ő akarata 

az, hogy gondoskodjon rólad és megáldjon téged mindazzal, amire szükséged lehet az életed során: 
egészség, anyagiak, békesség, boldogság. Az Igén alapuló imádságoknak hatalmas erejük van, de a 
végeredmény (a cél) eléréséhez arra van szükség, hogy azt hittel ki is mondjuk. Ahhoz, hogy mi ne a világ 
szerint gondolkodjuk és beszéljünk, meg kell újítani az elménket Isten Igéjével.  

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.  
A szellemed meg fog elevenedni Isten Igéje által, így Istenhez hasonlóan kezdesz gondolkodni és 

beszélni.  
Efézus 5,1  
1. Legyetek tehát utánzói Istennek, mint szeretett gyermekek. 
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Ahogy növekedsz, és minél mélyebben megismered az Igét, el kell elkötelezni magad arra, hogy csak a 
helyes és igaz beszéd hagyja el a szádat. Istent csak az Igéjén keresztül tudod megismerni. Az Ige 
megvallásával pedig az Ige cselekvőjévé válsz. Úgy nem tudsz másokért sem hatékonyan imádkozni, ha az 
ima után, az imával ellentétesen szólalsz meg.  

Jakab 1,5-7  
5. Ha pedig valakinek közületek nincs bölcsessége, kérjen Istentől, aki mindenkinek készségesen és 

szemrehányás nélkül ad; és megadatik néki.  
6. De kérje hittel, semmit sem kételkedvén: mert aki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, 

amelyet a szél hajt és ide s tova hány.  
7. Mert ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól;  
Bizony, a nyelv kicsi, mégis veszélyes, mint a tűz! Gondoljatok arra, hogy milyen nagy erdőtüzet tud 

okozni egyetlen lángnyelvecske! Hát még a gonoszság egész világa! Testrészeink közül a nyelvünk az, 
amely az egész testünket meg tudja fertőzni. Olyan tüzet gyújthatunk vele, amely elpusztíthat bennünket is. 
Ha hitetlenségre nyitod meg a szádat, azzal lerontod és hatástalanítod a korábbi imádat. A hit mindig jó 
jelentést és pozitív képet ad, viszont a kételkedő, ingadozó, hitetlenkedő ember semmit nem kaphat Istentől. 
A Bibliának sok mondanivalója van a nyelvvel kapcsolatban. 

Efézus 4,29-30. Bővített fordítás 
Semmi bolond vagy szennyes beszéd, vagy gonosz szó, vagy semmit érő beszéd, a ti szátokból ki ne 

származzék, hanem csak amely jó és hasznos mások szellemi fejlődésére, amely szükséges az építésre, 
hogy áldásos legyen és kegyelmet adjon azok számára, akik azt hallgatják. 

Az életedet a kimondott szavaid irányítják, ami egy meghatározó szellemi erő. Az életed abba az irányba 
halad, amerre a nyelved hajtja.  

Jakab 3,4  
4. Vagy nézd a hajókat, noha mily nagyok, és még ha erős szelek hajtják is őket, mindazáltal a kis 

kormányrúd oda irányítja, ahová a kormányos szándéka akarja.  
Az életed hajójának a kormánya a nyelved. Csak akkor képes a hajód az áldások földjén kikötni, ha a 

kormánykereket a helyes irányba fordítod. 
Jakab 3,3  
3. Ímé, a lovaknak szájába zablát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nékünk, és az egész testüket 

irányíthatjuk.  
Kimondott szavaiddal pontosan úgy irányíthatod az életed menetét, mint ahogy a lovas irányítja a lovat a 

szájába helyezett zablával. Sajnos az emberek egy része rossz irányba működteti a nyelvét, amivel az 
életüket rossz irányba sodorják. Amikor arról beszélnek, amit látnak, éreznek és amitől félnek (a 
betegségeikről, a fájdalmaikról, a problémáikról), ezzel tovább erősítik a velük megtörtént rosszat. Csak úgy 
tudnak Isten áldásai valósággá válni az életedben, ha az Igét rendszeresen megvallod a helyzetek felett. A 
nyelvedet feltétlen uralnod kell, mert a kimondott szavaid meghatározzák az életed folyását.  

A pásztor feladata az, hogy tanítson benneteket a nyelv helyes használatáról, de Ő nem tudja 
megváltoztatni a ti helytelen beszédeteket, csak a sajátját.  

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

méreggel teljes.  
Mindenkinek magának kell megfékezni a saját nyelvét, nektek kell megtenni a lépést ahhoz, hogy ne 

romboló, hanem csak építő szavakat szóljatok. A szavainkat két irányba használhatjuk, rombolhatunk vagy 
építhetünk vele. 

Jakab 3,9-12 
9. Ezzel áldjuk az Istent és Atyát, és ezzel átkozzuk az embereket, akik az Isten hasonlatosságára 

teremtettek.  
10. Ugyanabból a szájból jön ki áldás és átok. Atyámfiai, nem kellene ennek így lennie!  
11. Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból csörgedeztet-e édest és keserűt?   
12. Avagy atyámfiai, teremhet-e a fügefa olajbogyót, vagy a szőlőtő fügét? Azonképpen egy forrás 

sem adhat sós és édes vizet.  
Ellentmondásos az, amikor ugyanabból a szájból jön ki jó és gonosz! Buzdítalak arra, hogy minél többet 

foglalkozz az Igével, és akkor az Ige gazdagon fog lakozni benned. Amikor szükséged lesz rá, tudni fogod, 
hogy melyik Ige alapján kell imádkoznod. Ahogy a Jakab 3,4-ben olvastuk a hajó kormányáról… 
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Ha az erős szelek ellenére is képesek vagyunk a hajót a helyes irányba kormányozni, ehhez hasonlóan, 
ha éveken keresztül rossz úton haladtál, akkor is képes vagy ezt a helytelen útirányt megváltoztatni. De a 
hajónak a kormánylapátját (vagyis a szánkat, a nyelvünket) nekünk kell szabályozni.  

Tehát ez azt jelenti, hogy nem szabad soha olyat kimondani, ami rossz irányba vinne! Soha nem 
szabadna olyat kimondani, amit nem akarunk, hogy megtörténjen. Mindegy, hogyan érezzük magunkat, 
milyen valóságosnak érezzük a problémát, vagy mennyire súlyos a helyzetünk. Néha annyira erőteljes kész-
tetésünk van rá, hogy kimondjuk, de ha nem akarjuk, hogy a rossz valóságba jöjjön, akkor ne mondjuk ki. 

Az életedet, a körülményeidet meg tudod változtatni, ha a hitet szólod. Soha ne beszéljetek a 
legyőzöttségről, az aggodalmaitokról. Mi csak arról beszéljünk, amit Jézus Krisztus tett értünk, mert ezzel 
dicsőítjük meg Őt. (1Pét. 2,24) Ennek érdekében csak Isten Igéje hagyhatja el a szádat.  

Ha a tüneteidről beszélnél, akkor beleegyeznél a betegségbe és a szavaiddal csak megerősítenéd azt. Az 
Ige megvallása az életedet a helyes irányba tereli, az Igében levő szent és mindenható erő által. Mindig a 
válaszról, a megoldásról beszélj és soha ne a problémáról. Ismerned kell Isten Igéjét, mert abban van a 
válasz és a megoldás, melyet szellemből, a belső kinyilatkoztatott tudás formájában kaphatsz meg. 

Az Ige megvallását követően, tarts ki és ragaszkodj az Igébe vetett hited megvallásához. Mindig 
ugyanazt valld, írja a Zsidó 10,23. Büszkén és bátran mondd ki az Igét! Arra kellene vágyódnod, hogy 
örömet szerezz a Mennyei Atyának.  

3János 1,4 
4. Nincs annál nagyobb örömöm, mint amikor hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban 

járnak.  
Ha az Ő Igéjének szellemében vagy, annak alapján imádkozol, Ő boldogan hallgat téged, mint a saját 

gyermekét. Szeretettel figyel rád, mert az igazságot szólod, abban élsz és jársz. A mennyei Atya Igéje nem 
csak a te életedre, hanem rajtad keresztül másokéra is hatással lesz. 

Galata 6,10  
10. Annakokáért míg időnk van, cselekedjünk jót mindenkivel, de leginkább hitünk házanépével.  
Minden szavaddal, minden gondolatoddal és minden cselekedeteddel áldás kell, hogy légy mások 

számára. Amint megismered Isten Igéjét, képes leszel másoknak is tanácsot adni az Úr akarata szerint. 
Ahhoz, hogy mások számára áldás lehess, meg kell tanulnod az Igét, hogy belső tudást és hitet nyerhess a 
szívedben.  

Példabeszéd 4,5-6 
5. Szerezz bölcsességet, szerezz eszességet; ne felejtkezzél el, se el ne hajolj az én számnak beszédétől.  
6. Ne hagyd el azt, és megtart téged; szeresd azt, és megőriz téged.  
Kérj Istentől bölcsességet, hogy az Úrtól vett tanáccsal, útmutatással szolgálhass mások felé. 


