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ALAPTANÍTÁSOK 
Szeretet – Isten törvénye 4. – Megbocsátás 

 
Efezus 4:23 
„Megújuljatok pedig a ti elméteknek szelleme szerint.” 
 
Az Úr Jézus Krisztus testében az erınek és az összhang szellemének kell lennie. És van Jézus 

Krisztus testében egy olyan hely, ahol helyet adunk a viszálykodásnak és a haragnak. A viszálykodás 
legyızöttséget hoz, az egység pedig gyızelmet hoz.  

Arra szeretnék utalni, hogy erı van a megbocsátásban. Másképpen szólva a múltbeli 
magatartásformánknak meg kell változni!  

A következıben elolvassuk azt a magatartásformát, amelyben az ó ember járt, és amit meg kell 
változtatnunk! 

Szeretném most elıhozni azt, amit nagyon sok-sok évvel ezelıtt a Bibliaiskolám egyik 
professzora tanított nekünk. Tanítása szerint a sátán elsıdleges célja az, hogy minden embert, aki e 
földre születik, megsebesítsen - és ezt a pusztító munkát, ahogy lehet látni, az emberek személyes, 
egyéni életében viszi véghez.  

Látni kell azt is, hogy Krisztus munkája pedig abban van, hogy megszabadítsa a rabokat, azoktól 
a sebektıl, amibe az ördög vitte ıket.  

Vannak olyan gyermekei az Úrnak, akik egész életükben célpontjai voltak az ördögnek, és 
megsebesültek, és az életük során kapott sebektıl nem szabadultak még meg, és ezért nincsenek 
abban a szabadságban, amelyre Isten elhívta ıket. Ezért mindenfajta félelem, bizonytalanság érzet, 
keserőség és visszautasítás a bizonyságai ennek az ördög munkájának. Az ellenség addig fog 
dolgozni az életeden, amíg ezek a hatások ki nem nyilvánulnak az életedben.  

Fel kell azt fedeznünk, hogy Krisztus teste mai napon is szenved ezektıl az ördög okozta 
sebektıl!  Ezek a sebek megosztottságot okoznak Jézus Krisztus testében! Azok az emberek, akik 
megsérültek az ördög ezen munkája által, az számukra nehézkes, hogy egy testté legyenek. A 
félelem és az egymás iránti bizalmatlanság pedig nem teszi számukra lehetıvé, hogy szeretetben 
járjanak, egységben járjanak.  

Azért hoztam ezeket most az emlékezetedbe, hogy megértsd, hogy mi ezen tanításoknak a 
célpontja a mai napon. Ezeknek a tanításoknak az a célja, hogy felfedjük azokat a sebeket, amelyeket 
magunkon viszünk - és ezt mindig meg lehet mondani, hogyha ilyen sebesült vagy, mert csak a 
szádra kell figyelni, hogy hogyan beszélsz, és ezeket még mindig emlegeted, habár már hosszú-
hosszú évek teltek el, még mindig ezekrıl beszélsz. És most ne másokról beszéljünk, hogy mások 
mit okoztak nekünk, hanem magunkra koncentráljunk, hogy mi magunk megszabadulhassunk 
ezektıl a sebektıl, és szabadokká válhassunk Krisztusban.  

Errıl szól az egész, hogy gyızedelmesek legyünk, hogy boldogok legyünk, hogy szabadok 
legyünk Jézus Krisztusban. 

 
Efezus 4:24-25 
„És felöltözzétek amaz új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos 

szentségben. Azért levetvén a hazugságot, szóljatok igazságot, ki-ki az ı felebarátjával: mert 
egymásnak tagjai vagyunk.” 

 
Mondja itt az Ige, hogy ne avatkozzunk bele a szomszédaink életébe.  
De most úgy beszélek hozzád, hogy megértsd, hogy miért van az, hogy bizonyos dolgokat teszel! 

Nem élhetsz úgy harmóniában valakivel együtt, hogyha nem bízhat meg az illetı a te szavaidban, 
hogy amit mondasz, hogy te megteszel, azt valóban meg is fogod-e tenni, vagy esetleg nem. Csak 
egyetlen útja van annak, hogy harmóniába kerülj velem, ha meg tudsz bízni az én szavaim 
megbízhatóságában, becsületességében – és nem csak a szerzıdés szavairól van szó!  
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Az egész világon megtapasztalható az az erkölcsi tőz, amelyben az emberek elvesztik az erkölcsi 
jogosultságukat. Az egész világon megtapasztalható, hogy a futballban, a kézilabdában egyszerően 
az emberek csalnak, becstelenek. Becsapják egymást az emberek, még az iskolai idıszakban is. 
Addig mindez rendben van szerintük, amíg rajta nem kapják ıket.  

Aztán vegyük a keresztényeket. Megkérdezik egymástól a keresztények, hogy el szeretnének-e 
menni erre és erre az alkalomra. Azt mondja erre válaszkén a másik, hogy: igen, el szeretnék menni, 
de van más dolgom. Pedig nem igazán van komoly dolgod, mert a hátsó gondolatod az, hogy csak 
otthon maradj, és TV-t nézhess – és ez pedig hazugság! Ezt be kell fejezni, és becsületesnek kell 
lenni! Nagyon becsületesen kell mondani, hogy: én mást szeretnék csinálni, otthon szeretnék 
maradni!  

Mert ahogy helyet adsz a kis hazugságoknak, a kis hazugságok megnyitják az utat a nagyobb és 
nagyobb hazugságokra az életedben, míg az egész életedet elönti a hazugság.  

Ez történt ezekkel a közéleti személyiségekkel, akiknek az életét követni tudjuk, egész kis 
koruktól kezdve, ebben a fertıben nıttek fel. Erkölcsi fertırıl van szó. Az ı hazugságait végig tudod 
követni a televízióban, a tieidrıl meg senki nem tud.  

Azt szeretném mondani neked, hogy ha a keresztények folyamatosan hazudnak egymásnak, 
akkor hova fog jutni a világ? Neked és nekem példaként kell válnunk a világ számára.  

Ez azt jelenti, hogy ha mondasz valamit, akkor azt is értsd alatta, amit mondasz. Legyél 
becsületes, és pontosan azt mondd, amit értesz alatta. Nem arról van szó, hogy valakit esetleg 
megsérts, mert el akarod neki mondani az igazat! Mert ha az nem jó jelentés, akkor legjobb, ha 
csukva tartod a szádat.  

Tehát amit mondani akarok, hogy ne nyisd meg a szádat mindenre, mert meg kell tanulnunk 
szabályozni a nyelvünket és a szánkat. 

 
Efezus 4:25 
„Azért levetvén a hazugságot, szóljatok igazságot, ki-ki az ı felebarátjával: mert 

egymásnak tagjai vagyunk.” 
 
Amikor azt írja a Biblia, hogy vessük le a hazugságot, akkor ezt is érti alatta.  
Úgyhogy ha valakivel megbeszéled, hogy délután 3-kor találkoztok egy bizonyos helyen, akkor 

valóban tedd ki a lábad az ajtón, és legyél ott háromkor. Válj egy olyan személlyé, aki ha valamit 
mond, azt meg is teszi. Vagyis, akkor nincs kétsége az illetınek, hogy hol állsz.  

Van egy barátom itt Magyarországon, sajnos semmiben nem lehet megbízni abban, amit mond. 
Lehet, hogy százával fogja elmondani neked, hogy mire készül, mit fog tenni: segíteni fog nekem 
ebben, vagy abban, de utána két hónapig nem tudom megtalálni. Ezért aztán végül is feladtam, hogy 
ıt keressem, és hogy találkozzam vele, mert az idımet egyszerően csak elfecsérlem vele. 

Amikor felfejleszted magad abban, hogy azt mondod ki, amire valóban gondolsz, akkor tudod, 
miben fejlıdsz? A hitben. Mert ez elvezeti az embereket oda, hogy hitük lesz a te szavaidban, és 
neked is hited lesz bennük. 

Ez az egyik probléma ma Krisztus testében: nincs hitük egymásban. Itt kell kezdenünk! 
Vegyünk például egy olyan keresztény csoportosulást, ahol protestánsok, katolikusok, 

reformátusok mondjuk együtt vannak. Legtöbbször egyszerően csak hazudnak egymásnak. Mondják, 
hogy: jaj, de milyen boldogság hogy látlak újra! De amikor nincsenek jelen a többiek, a hátuk 
mögött csak rossz dolgokat mondanak egymásról. És ezt be kell fejezni!  

A te hited Istenben pontosan ilyen módon fejlıdik az igazságban - mert Isten nem hazug! 
Megbízhatsz, és megállhatsz az İ szavain! És a mi összevont hitünkkel egyszerően 
megverhetetlenek, legyızhetetlenek vagyunk! Ez az egész népre vonatkozik, hogyha mindenki 
igazságot kezdene beszélni.  

Ha valahol be tudjuk rekeszteni ezt a hazudozást, akkor ezt hol kell elkezdeni? A 
keresztényeknél kell kezdeni, és akkor veszed majd észre, hogy a világ elkezd tıled tartani, mert 
rájön, hogy a te szavaid mindig igazság. 
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Efezus 4:26-27 
„Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek: a nap le ne menjen a ti haragotokon; Az ördögnek 

pedig ne adjatok helyet.” 
 
Mondja itt az Ige, hogy ha haragban vagy, akkor helyet adsz az ördögnek. Csukd be az ajtót az 

ördög elıtt, még mielıtt lemenne a nap! Nekünk is van bőneinknek bocsánata. 
 
Efezus 4:28-29 
„Aki lopott, többé ne lopjon; hanem inkább munkálkodjék, cselekedvén az ı kezeivel azt, 

ami jó, hogy legyen mit adnia a szőkölködınek. Semmi romlott beszéd a ti szátokból ki ne 
jöjjön, hanem csak amely hasznos és szükséges az építésre, hogy kegyelmet adjon a 
hallgatóknak.” 

 
Ha észrevettétek, ez nem egy javaslat volt az Úrtól, hanem egy parancsolat. Amikor azt mondja, 

az Úr, hogy: „romlott beszéd ne származzon a szátokból” - ez pontosan olyan parancsolat, mint az, 
hogy: „nem ölj, ne lopj.” Hanem csak olyan dolog hagyja el a szádat, amely hasznos a szükséges 
építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak. Isten kegyelmét szolgáld a hallgatóság felé! 

 
Efezus 4:30-32 
„És meg ne szomorítsátok az Istennek Szent Szellemét, akivel meg lettetek pecsételve a 

megváltás napjára. .Minden keserőség és fölgerjedés és harag és lárma és káromkodás 
kivettessék közületek minden gonoszsággal együtt; Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, 
irgalmasok, és bocsássatok meg egymásnak, miképpen az Isten is megbocsátott néktek a 
Krisztusban.” 

 
Más szóval: bocsássatok meg egymásnak, miképpen az Isten is a Krisztusban megbocsátott 

néktek!  
Ha keserő vagy a szívedben, és visszaemlékezel arra a rosszra, amit valaki tett veled, akkor nem 

bocsátottál meg neki. Nincs más út a megbocsátásra! Amíg nem bocsátasz meg igazán a szívedben, 
addig nem vagy szabad attól a sebtıl.  

Ezeket a megbocsátásokat hitben kell megtenni. Meg tudod te mondani, ha viszed ezeket a 
sebeket, terheket - és a szád is elmondja magadról, mert meg vagy sértve, és beszélsz róla. Meg kell 
bocsátanod nekik, és ki kell magadból gyomlálnod. 

 
Efezus 5:1-2 
„Legyetek tehát utánzói az Istennek, mint szeretett gyermekek: És járjatok szeretetben, 

miképpen a Krisztus is szeretett minket, és adta Önmagát miérettünk ajándékul, áldozatul, és 
jó illatul az Istennek.” 

 
Úgy járjatok szeretetben, ahogy a Krisztus szeretett minket. Ez a szeretet út - és ezt el kell 

tökélni a szívünkben, hogy szeretetben járunk! 
 
Efezus 4:3-4 
„Paráznaság pedig és bármiféle tisztátalanság vagy fösvénység még csak ne is neveztessék 

tiközöttetek, amint szentekhez illik; Sem undokság, vagy bolond beszéd, vagy trágárság, 
melyek nem illenek: hanem inkább hálaadás.” 

 
Itt nagyon csúnya jellegő szavakat találunk. De amikor elkezdünk szeretetben járni, és 

szeretetben vinni az életünket, és elkezdünk úgy élni, ahogy azt Isten elvárja tılünk, Isten utánzói 
leszünk - emlékezz rá, Jézus azt mondja, hogy: „az Atya énbennem, az cselekszi e dolgokat”. Isten a 
szeretet. Úgy vagyunk mi egyek egymásban, ahogy Isten is Krisztussal egységben van.  
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Isten itt valamit a tudtodra akar adni: ha Istennek utánzói leszünk, ez azt jelenti, hogy úgy 
cselekszünk, ahogy mondja: szeretetben cselekszünk, akkor nem csak annyi lesz, hogy szeretetben 
járunk, hanem Isten az életünkben ugyanazt az eredményt fogja megteremni, amit Jézus életében, 
Jézus ugyanezt a szeretet utat járta, és ez a szeretet út ugyanazt az atmoszférát, légkört fogja 
teremteni az életedben.  

Miért? Azért, mert Isten szeretet, és a Szeretet maga Isten. És amikor szeretetben jársz, akkor kéz 
a kézben jársz Istennel. Azt mondja az Ige, hogy: „bennük lakozom, velük járok, és az Istenük 
leszek.”  

Isten arra akar rávenni téged, hogy pontosan úgy cselekedj, ahogy a Mennyei Atyád! El kell 
kezdened cselekedni, és kifejleszteni az életedben!  

Mi fog következni, amikor ezt az utat választod? Lehetıséged lesz arra, hogy pontosan az 
ellenkezı módjára cselekedj, mint ahogy az Úr cselekedne. Valamilyen drága, áldott keresztény az 
utadba jön, és megpróbál kirántani ebbıl a szeretetbıl. Az elsı dolog, hogy azt fogják mondani: 
emlékszel arra, mi tettél te nekem?  

Jézus azt mondta, hogy: „mindenki vegye föl a maga keresztjét, és kövessen engem. Vedd föl a 
keresztedet, és úgy cselekedj, ahogy én cselekszem.”  

De a betegség és a gyengeség nincs benne ebbe a keresztbe. Az adósságod szintén nem a te 
kereszted.  

Mit jelent a kereszted? Az a kereszt, amit neked és nekem el kell vinni, és ettıl nem fogsz 
megszabadulni, mert mindig is lesznek szeretetre nem méltó, önzı emberek a világban. Nagyon 
sokan vannak! Sokaság és sokaság és még többen vannak! Mindenhol. Néhányan ugyan nem 
keresztények, de sokan keresztények - és ott vannak a világban, és az ı számukra szolgálnod kell. 
Az ı terheiket valaki másnak kell kihordani, elviselni. Meg kell tanulnod imádkozni értük! Meg kell 
tanulnod hinni Istenben, hogy az ı kéréseik is választ kapjanak.  

És ez nagyon szomorú, hogy a legtöbb keresztény nem hallgat Istenre olyan mértékben, mint 
ahogy meghallgatja az ördögöt - és nem fedezik föl, hogy maguk ellen dolgoznak, és maguk ellen 
vannak ezzel a magatartással! Egymás háta mögött beszélnek, rossz cselekedetek, hirtelen haragra 
gerjedés, és másféle viselkedés.  

Sok keresztény már akkor is sírva fakad, ha kicsit túlmelegíted a tejet. Ha elveszed tılük a 
cumisüveget, akkor is elkezdenek veled vitatkozni, haragra gerjedni, ellened lesznek.  

Az egész világon láttam ezt már, hogy a prédikátorok a legnagyobb csecsemık. Ez szomorú 
ugyan, de van, amikor ık a legrosszabbak az egész csoportosulásban. Ezeket a prédikátorokat majd 
nekünk kell fölhordozni a mennyországba.  

Van egy módja, hogy kezeld ıket, csak ne csatlakozz hozzájuk, vagyis ne legyél ugyanolyan 
ronda velük, mint amilyenek ık voltak veled. Jézus azt mondta: „kövess engem” - és ez pedig Isten 
erejét fogja mőködésbe hozni.  

És ezt mindenhol láthatod, ahol Jézus járt. Nem az erıs és erıteljes hangja, és prédikációja, nem 
az okos beszéde tette ezeket a csodákat, mert Jézus, figyelitek, nem használt sok szót. Pontosabban 
nagyon kevés szóval beszélt, és mindig a célpontra mutatott. 

Az emberek megkérdezték: Jézus, akarsz meggyógyítani? Jézus nem hosszú ceremóniában 
prédikálva válaszolta meg ıket, annyit mondott: „igen, akarom.” A szeretet beszéde volt ez. A 
szeretet ennyit mond: igen, akarom! 

Ez nem jelentett volna még semmit, ha nem lett volna ott az erı, hogy a dolgot végbevigye. De 
amikor Jézus azt mondta, hogy akarom, akkor ki válaszolt erre? Isten. Mert Isten már az Igében 
elıtte elmondta, hogy az İ akarata, hogy ez meggyógyuljon. 

A Biblia azt is tanítja, hogy Isten figyeli az İ Igéjét, gondja van rá, hogy azt betöltse. A Jeremiás 
1:12-ben olvashatjátok. 

Amikor Jézust az ördög kísértette, mindig az Igével válaszolt. 
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Máté 4:4 
„İ pedig felelvén, monda: Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden 

Igével, amely Istennek szájából származik.” 
 
A Biblia azt tanítja, hogy Jézus Isten Igéit szólta. Amikor Jézus kinyújtotta a karját, és 

meggyógyította a beteget, akkor az Isten munkája volt Jézusban. 
Amikor elıremegyünk a hitben és a szeretet útját járjuk, és csak Jézus szavait mondjuk ki, úgy 

járunk, és az İ szavait mondjuk, akkor fogod látni, hogy Isten Szelleme mőködik az életedben.  
Azt is olvashattuk az elıbbi levélben, hogy megszomorították Isten Szent Szellemét a 

hazugságaikkal! 
 
Efezus 4:30-32 
„És meg ne szomorítsátok az Istennek Szent Szellemét, akivel meg lettetek pecsételve a 

megváltás napjára. Minden keserőség és fölgerjedés és harag és lárma és káromkodás 
kivettessék közületek minden gonoszsággal együtt; Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, 
irgalmasok, és bocsássatok meg egymásnak, miképpen az Isten megbocsátott néktek a 
Krisztusban.” 

 
„Megbocsátván egymásnak, miképpen az Isten is a Krisztusban megbocsátott néktek.” 
Felfedezed-e, hogy ez Jézus cselekedeteinek a cselekvése? És Amikor Isten Igéjén cselekszem, 

akkor többé már nem az én saját munkámat végzem, mert elkezdtem az İ cselekedeteit végezni.  
Ezért van az, hogy Isten nagy prédikátorai, akik már hazamentek az Úrhoz, életükben 

elkötelezték magukat, hogy az életük minden napján bizonyságot tesznek az Úrról. Ez pedig Isten 
szeretete cselekvésben.  

Az ember magától nem lenne képes erre, mert ez Isten szeretete, ami pontosan úgy cselekszik, 
mint ahogy maga Isten tette. Jézus is ezt tette – ez a szeretet útja.  

Mondja az Ige, hogy ha egy juhát elveszti, akkor utánamegy, a többit otthagyja, és megkeresi az 
elveszett juhát.  

És az eredmény akkor jelentkezik, amikor az illetı elkötelezi magát erre a szeretet útra. A Szent 
Szellem elkezd úgy cselekedni majd rajtad keresztül, mint ahogy Jézusban cselekedetett. Az Úr 
angyalai elkezdenek úgy cselekedni, mint ahogy Jézus idején cselekedtek, hogyha ezt az életet, Isten 
szeretetét hagyod magadban mőködni.  

Ha az ember eredményt kap a szolgálatában, akkor szeretnék az emberek tudni, hogy miért, és 
megpróbálják kitalálni, hogy miért.  

Tudjátok-e azt, hogy a vallásos emberek vitatkoznak afölött, hogy betegekért imádkozunk? De 
tudjátok-e azt, hogy a beteg emberek nem vitatkoznak veled? Azért jönnek, hogy veled legyenek.  
Megfigyelhetı, hogy az emberek vallásos elképzeléseit megváltoztatja egy betegség.  

Hogy lehet fenn tartani egy ilyen fajta életvitelt, életutat, amit itt az efezusi levél ír? 
 
Efezus 4:31 
„Minden keserőség és fölgerjedés és harag és lárma és káromkodás kivettessék közületek 

minden gonoszsággal együtt;” 
 
„Ne szomorítsátok meg Istennek ama Szent Szellemét!”  
Mert megszomorodik a Szent Szellem, ha a viszálykodás bármilyen fajtája jelen van a testben!  
A Példabeszédekben azt olvashatod, hogy a viszálykodás akkor kezdıdik el, amikor annak elsı 

szavát kimondta az illetı. Nem az utolsó szavát, az elsı szavát! Az elsı pillanatban, ahogy a 
viszálykodásra megnyitod a szádat, az ellenségeskedés már ott van. Most már nem elég az, hogy 
csak leállítod, hanem ki kell venni azt az ellenségeskedést, és utána lehet helyrehozni.  

Rá lehet venni arra az embereket, hogy ne vitatkozzanak, és ne érvelgessenek egymás ellen, de 
még mindig nem kaptok gyógyulást arra a harcra és küzdelemre. 
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Van, amikor az emberek az egész földet maguk mellé akarják állítani bizonyságul, hogy ellenem 
harcoljanak.  

Amikor 14 éves körül voltam, az iskolában nagyon nagy szokás volt az, hogy a gyerekek 
egymással harcoltak - és ez szinte az életem részévé vált, hogy egymás ellen szóltunk gonosz 
dolgokat, és rossz gyümölcsöket teremtünk, egészen az egyetemi éveim soráig. És ez rossz 
szokásunkká vált, hogy negatív módon, gonosz módon beszéltünk egymásról. 

Amikor újjászületett kereszténnyé váltam, és már a Bibliaiskolába jártam, még mindig 
ugyanazon a módon cselekedtem, pontosan úgy, mint a fıiskolai éveimben. Egész életemben ebben 
a fajta viszálykodásban éltem, és szinte megszerettem. A hústestem könnyen visszacsúszott ebbe, 
vissza akart oda menni, már miután újjászülettem. Tehát arról beszélek, hogy miután üdvösséget 
kaptam és már a Bibliaiskolába jártam. Tehát habár fölnövekedtem a szellememben, és 
megerısödtem az Igében, még midig kemény, durva voltam és csúnyán beszéltem. Mert ez egy rossz 
szokás volt, ilyen kemény dolgokat szólni és beszélni, gyilkolni az embereket a számmal.  

De most már ez másképp van: mindannyian újjászületett keresztények vagyunk.  
Ha egy keresztény a másik ellen szól, és gonosz dolgokat mond, nem bocsátják meg olyan 

gyorsan. Bennük marad, és még keserőbbé válnak, addig, amíg Isten szeretete be nem tud mélyedni 
azokba a sérülésekbe, és ki nem hozza azt onnan.  

Mit kell onnan kiásni? Annak az embernek a szellemének az érzését. Fıleg akkor nehéz ezt 
megtenni, ha az illetı újra visszajön, és újra megbökdös ezekkel a gonosz dolgokkal.  

Ezt be kell fejezni valahol a te életedben is! Be kell fejezni nálam is, és be kell fejezni nálad is! 
A legelsı hely, ahol be kell fejezni, az mindenkinek a saját életében van!  

Hogyan alakultak ki azok a rossz szokások az életünkben? Az elsı, amit mondanék, hogy 
sokszor az emberek olyan dolgokat mondanak, amit fel sem fognak, hogy valóban kimondták. 
Tudjátok, hogy ez nem más, mint egy rossz szokás? Egy rossz szokás.  

Én ugyanilyen módon voltam ezzel, benne volt a mentalitásomban, a hústestemben.  
Vannak bizonyos emberek, hogyha nem figyeled magad, akkor gyorsabban fogsz róluk goromba 

és durva, és ronda dolgokat mondani, mint kedves dolgokat. És lehet, hogy ez éppen a feleséged, 
vagy a férjed lesz. Mert lehet, hogy benne vagy abban a rossz szokásban, hogy rondán beszélsz a 
másikról, és még akkor sem tudsz dicsekedni vele, hogyha szereted. Nem is bírod kimondani, hogy 
valamit jól tett meg a másik. 

Kérdezheted, hogy mi a baj most veled? Mindig is így csinálod. És hamar visszakerülsz ebbe a 
rossz, gonosz száj szokásodba, mielıtt még felfedeznéd. Ez egy szokás tehát: még mielıtt 
felfedezed, már megtetted.  

Még akkor is, ha keresztény vagy, könnyen megesik, hogy megbántasz valakit, még akkor is, ha 
nincs is okod rá. Még a szüleidet is megbánthatod a nyelveddel és a szavaiddal.   

Biztos vagyok abban, hogy én is megbántottam a szüleimet fiatalkori éveimben a rossz 
nyelvemmel.  

A Biblia azt tanítja, hogy azok a szülık, akik visszatartják a botot a gyermekeiktıl, azok győlölik 
a gyermekeiket. Igazából mondhatom nektek, az én szüleim szerettek engem, és minden egyes ütést 
kiérdemeltem! Minden egyeset! És azért vagyok ma itt köztetek, mert az én szüleim nem adták fel 
rajtam!  

A 29.versben mondja az Ige, hogy: „semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne származzék.” 
Amikor bemész egy szobába, mit mondanak az emberek?  
Itt jön a jó öreg rossz szokás.  
Emlékszel arra, amikor utoljára jó hírt mondtál nekik?  
Emlékszem, volt olyan, hogy valami kedveset akartam mondani, de mielıtt még kimondtam 

volna azt a kedveset, már a gonoszat elıtte kimondtam. 
 
Efezus 5:4 
„Sem undokság, vagy bolond beszéd, vagy trágárság, melyek nem illenek: hanem inkább 

hálaadás.” 
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„Hanem inkább hálaadás” – mondja az Ige. 
Ahelyett, hogy ezt a romlott beszédet, bolond beszédet használnád - ez egy teljesen csacska, 

bolond beszéd -, mit tegyél helyette inkább? Hálát adjál! Azt jelenti, hogy dicsérd az Istent! 
Tehát ezalatt én is azt értem, és az Ige is azt érti, hogy fejezd be a rossz beszédet, és kezdj el 

hálát adni! Pontosan ezt mondom.  
Az történt, a legtöbb hagyományos vallási körben az figyelhetı meg, hogy kitörölték Isten 

dicséretét, és imádatát az alkalmakról. Kinyomták, és elhagyták a helyét az Isten dicséretének. És 
bárki, aki ezt mégis megtenné – Isten dicséretét -, azt fanatikusnak hívják, és vadnak hívják. Pedig az 
Ige mondja, hogy amikor Istent dicsérjük, akkor magasra emelt kezekkel dicsérjük İt. Szent 
kezeinket felemeljük – és ez a dicséret része.  

Isten dicséretében része van a te szádnak!  
Egyik útja annak, hogy a kritizálás útját abbahagyd, hogy elkezd dicsérni Istent. És amikor 

valaki jön hozzád és elkezd kritizálni, és elmondja, hogy ez, meg az, meg amaz – még szakítsd 
nyugodtan félbe akár, és mondd, hogy: dicsérem az Urat. És ez majd segít nekik abban, hogy ık se 
tegyék azt, ami tesznek. 

Nézd csak meg, hogy amikor épp a te saját szemetedet ömleszted rá a másikra, és a másik 
elkezdi dicsérni az Urat, milyen hatással van rád! Amikor te küldöd a szemetet a szádból. 

Az is véget majd a rossz megtevése fékezésében, ha elkezdesz azonnal ott helyben bocsánatot 
kérni érte.  

A száddal pedig úgy tudsz leszokni, hogy rosszat mondj, hogy elkezded az Isten dicsérni. Azt 
mondja itt az Ige, az Efezus5:4-ben, hogy: „hanem inkább hálaadás, minthogy undokság, vagy 
bolond beszéd, vagy trágárság jöjjön ki a szádból.”  

Úgyhogy ezt fejezd be, és kezd el dicsérni az Urat! 
 Amikor az emberek szemét dolgokat ömlesztnek rám a szájukból, nem hallok egy szót sem meg 

abból, amit ık mondnak. Belül a szívemben Istent dicsérem. 
Mi történik akkor, ha ezt megteszed? A te egészséged fölpatakzik az egekig.  
Figyeld meg azokat az embereket, akik pedig a szolgálatot befeketítették, és rossz nyelvvel 

beszélnek róla! Nézd meg az ı szolgálatukat! Soha semmire nem mennek, mert nem Jézus Krisztus 
szolgálatát viszik, hiszen nincsenek szeretetben. Egyre keserőbbé válnak, és egyre lejjebb, és lejjebb, 
és lejjebb mennek.  

Az egész világon megfigyeltem, hogy ez így van. 
 
1Korinthus 13:4-8 
„A szeretet hosszútőrı, kegyes; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem 

fuvalkodik fel. Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem 
tartja számon a gonoszt, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal; Mindent 
elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltőr. A szeretet soha el nem fogy: 

 
A szeretet mindent elvisel! Mindent hisz a szeretet! És a bőnben nem örvendezik a szeretet! A 

szeretet a legjobbat hiszi, és nem a legrosszabbat reméli! A szeretet az igazságban örvendezik! A 
szeretet örvendezik, boldog, amikor te sikeres vagy! Nem haragra gerjed a szívében, ha te sikeres 
vagy!  

Ennek ellenére vannak olyan emberek, akik örömmel néznék, ha az én szolgálatom elbukna. Mi 
a sikert prédikáljuk, ık pedig a szegénységben hisznek. De az nem lehetne a szeretet, ha a másik 
ember bukásának örvendeznének! A szeretet nem örvendezhet egy másik ember elbukása által! A 
szeretet nem örvendezik egy másik keresztény testvér elesésekor! A szeretet az igazságban 
örvendezik! Isten Igéje az igazság. 
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Filippi 4:8 
„Továbbá, atyámfiai, csak azokról gondolkodjatok, amik igazak, amik tisztességesek, amik 

igazságosak, amik tiszták, amik kedvesek, amik jó hírőek; ha van valami erény és ha van 
valami dicséret.” 

 
Lehet, hogy igaz ugyan, de nem jó jelentés. Ilyenkor csukd be a szád, és ne beszélj róla! 
A következıt tanácsolom neked: tedd egyes szám elsı személybe ezt a négy versszakot, és 

amikor ezt beépíted a szívedbe, akkor Istent fogod dicsérni, akkor, amikor elıtte úgy érezted, hogy 
inkább káromkodni kellene felette. Amikor készen lennél, hogy valakirıl ronda dolgokat mondj, 
akkor azt fogod mondani, hogy: én hosszútőrı vagyok. Uram, Tiéd ez a probléma, Neked adom ezt a 
problémát, Feléd irányítom, én hozzá sem nyúlok ehhez! És úgy bocsátasz meg, ahogy Isten 
megbocsát. 

Olvassuk el egyes szám elsı személyben az 1Korinthus 13:4-8-ig verseket: 
 
1Korinthus 13:4-8 
„Az én szeretetem hosszútőrı, hosszútőrı vagyok, kegyes vagyok; az én szeretetem nem 

irigykedik, az én szeretetem nem kérkedik, nem fuvalkodom fel. Nem cselekszem éktelenül, 
nem keresem a magam hasznát, nem gerjedek haragra, nem tartom számon a gonoszt, nem 
örülök a hamisságnak, de együtt örülök az igazsággal; Mindent elfedezek, mindent hiszek, 
mindent remélek, mindent eltőrök. Az én szeretetem soha el nem fogy.” 

 
És úgy bocsátok meg, ahogy Isten! 
 
Efezus 4:32 
„Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, és bocsássatok meg egymásnak, 

miképpen az Isten megbocsátott néktek a Krisztusban.” 
 
A megbocsátás pedig azt jelenti, hogy utána olyan az a számodra, mintha soha meg sem történt 

volna veled. Ha viszont visszaemlékszel erre az elszenvedett sérelemre, és beszélsz is róla, akkor ezt 
a sérelmet viszed magaddal, vagyis nem bocsátottál még meg.  

Nekem is figyelnem kell a számra, mert van, hogy egy barátommal beszélek, és nagyon oda kell 
figyelni a nyelvedre! Tudom, ráismerek a nyelvem alapján, hogy ott még nekem sérelmem van – ki 
kell azt szedni a szívembıl. Azonnal foglalkoznom kell vele! Nem azt mondom, hogy ez könnyő! 
Ha elkezdesz ilyen módon mőködni, akkor Isten dicsérete ki fog áramolni a szívedbıl, a 
szellemedbıl.  

Az én professzorom tanítására visszatérve, azt mondta, hogy mi az egész életünk összességének 
a terméke vagyunk. És az, hogy hogyan reagálunk a jelen eseményekre és történésekre, azt a 
múltbeli eseményeink és átéléseink határozzák meg. Eltorzíthatjuk a jelen dolgokat a múltbeli 
sérelmek gyökereként, és ez addig a szélsıségig elmehet, hogy erıszakosan reagálunk egy egyszerő 
problémára.  

Ez azt jelenti tehát, hogy ha a múltbeli sérelmeink kötésben tartanak minket, akkor nem tudunk 
szabadon válaszolni egy jelen problémára.  

A sátán úgy nyomorít meg, hogy félreértéseket okoz, hamis vádakat hoz, visszautasítás érzését 
hozza, és félelmet hoz. A keserőség a legnagyobb eszköze az ördögnek az ı készlettárában, és nagy 
útját építette ki a romlásnak a gyülekezetben ezáltal. Azért tudta megtenni, mert a keresztények 
elhagyták a szeretet és a megbocsátás alapelveinek gyakorlását a gyülekezetben.  

A keserőség magunkban hordozása mindig is kapcsolataink megtöréséhez, megszakadásához 
vezet!  

A védı ırséget, amely megvéd minket attól, hogy keserőségben legyünk, az, ha szellemben 
maradunk, és a megbocsátás szellemében élünk. Amikor jön a sátán, hogy megsebesítsen, ne fogadd 
el a sérelmet! Azonnal engedd el, megbocsátás által!  
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Sok keresztényt kínoz meg az ördög azáltal, hogy meg nem bocsátás van rajtuk. A meg nem 
bocsátás legális jogot ad az ördögnek, és azon keresztül bejön, és meggyötör és elnyom. A keserőség 
pedig – ez a végeredménye a meg nem bocsátásunknak.  

És ha meg nem bocsátásban jársz, akkor az ördög nincs tekintettel rád. El kell, hogy engedd 
ezeket a dolgokat, és akkor téged is elengednek! A megbocsátás a kulcs a keserőségeink 
elengedéséhez, és a megbocsátás elengedi a múltbeli sérelmeinket is.  

Az, aki sérelmeket visz magában, azt megkötözte a múltja. Az, aki sérelmeket visz magában, az 
a múltban, az emberi kapcsolatai által van megkötözve. 

Az alapelv, hogy bocsáss meg, és válj olyanná, mint Isten! 
Ha megtartod a keserőséget, akkor olyanná válsz, mint az, aki téged megbántott. És a meg nem 

bocsátás, az nem változik meg az idı múlásával.  
A megbocsátás az az akaratunk alapján való cselekvés. Neked kell úgy döntened, hogy 

megbocsátasz, és a jó érzések ezzel kapcsolatban késıbb jönnek majd. Ahogy elengeded magadtól 
azt a személyt, Isten elengedi a sérelmeket rólad, és a gyógyulás helyet kap.  

Legyél olyan, mint Isten, és bocsáss meg! 
 
Zsoltár 8:1-2 
„Mi Urunk Istenünk, mily felséges a Te neved az egész földön, aki az egekre helyezted 

dicsıségedet. A csecsemık és kisdedek szájával erısítetted meg hatalmadat a Te ellenségeid 
miatt, hogy az ellenséget és bosszúállót elnémítsd.” 

 
Isten a dicséretet arra rendelte el, hogy le tudja állítani a sátán munkáját. Ha összekapcsolod 

Isten dicséretét Isten szeretetével, és befejezed a romlott beszédet, amely a szádat elhagyta, és 
helyette hálát adsz, akkor nemcsak a viszálykodást szüntetted meg, hanem megtámadtad egyenesen 
az ellenségeskedést!  

A sátán megpróbálta többször kivenni a dicséretet a gyülekezetbıl, de nekünk az a 
kötelességünk, hogy a dicséret áldozatát fölajánljuk Istennek. Ez az a dicséret, hogy akkor is 
dicséred Istent, amikor nem úgy érzed, hogy dicsérnek kell. 

 
Zsoltár 9:1-3 
„Dicsérlek Uram teljes szívembıl, hirdetem minden csodatételedet. Örülök és örvendezek 

Tebenned, zengedezem, oh Magasságos, a Te nevedet; Hogy az én ellenségeim meghátráltak, 
elbuktak és elvesztek a Te orcád elıtt;” 
 

„Az én ellenségeim meghátráltak, és elbuktak, elvesztek a Te orcád elıtt!”  
Mindig ez az eredménye annak, amikor dicséred Istent! Ez mindig hátráltatja a sátán munkáját.  
 
Zsoltár 9:4 
„Hogy véghezvitted ítéletemet és ügyemet: az ítélıszékben ültél, mint igaz bíró.” 
 
Ahelyett, hogy ezekben a küzdelmekben maradnál, inkább hagyd abba azt! Vagyis hagyd abba, 

hogy gonosz dolgokat ömlesztesz ki  a szádon, és ezáltal viszálykodást szítasz, hanem ott, abban a 
pillanatban kezd el dicsérni Istent!  

Ebben az esetben Isten lesz az, aki a te igazadat megítélni az İ szent ítélıszékébıl, és senki nem 
fog téged letiporni!  

Azért nem fog senki legyızni téged, mert Istent nem tudja senki sem legyızni!  Vagyis: vesd rá a 
gondjaidat és problémáidat Istenre, ne a tieid legyenek ezek, hanem Istené, majd İ megoldja! Az 
egész helyzetet helyezd Istenre.  

Kötelezd el magad, mondd Istennek: Uram, soha többet nem lesz problémád velem! És tarts 
bőnbánatot Jézus Krisztus nevében, és ne engedd, hogy a szád újra szemet mondjon ki. 
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1Péter 2:5 
„Ti magatok is, mint élı kövek épüljetek fel szellemi házzá, szent papsággá, hogy szellemi 

áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által.” 
 
Zsidó 13:15 
„Annakokáért İáltala vigyünk dicséretnek áldozatát mindenkor Isten elé, azaz az İ 

nevérıl vallást tevı ajkaknak gyümölcsét.” 
 
 
 
 
 


