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HITTEL KIMONDOTT SZAVAINK EREJE 
Horváthné Éva tanításvázlata – Ságvár, 2019. 05. 19. 

 
Nekünk, hívőknek nagyon oda kell figyelni a szavainkra, és nem szabadna úgy beszélnünk, mintha nem 
számítana, hogy mit mondunk ki. 
Példabeszédek 18,21. 
Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van…..  
Mert amikor a szavainkat kimondjuk, azok mind életre kelnek és életben is maradnak.  
Legyen az jó, vagy rossz szó kimondása. Legyen az Isten Igéje, vagy legyen az a világ hazugsága.  
A szavaink attól a pillanattól kezdve léteznek, ahogy kimondtuk őket, egy szellemi erőt hordoznak.  
A szavainkkal egy szellemi légkört alakítunk ki magunk körül amit egész életünk során kimondunk. 
És amit eddig a múltban kimondtunk, ma azok jönnek valóságba az életünkben.  
Nem minden szó válik a javunkra, amit kimondunk. 
A rossz helytelen szavak is élnek körülöttünk, és azok nem az isteni életet hordozzák. 
Ha pedig nem azt hordozzák, akkor nem lenne szabad őket kimondani.  
Ne álljunk a gonosznak és a rossznak az oldalára, az életünkben. 
Nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy mi jön ki a szánkból. 
Mert a szavaink építenek föl minket, és azok tönkre is tehetnek bennünket.  
A szavaink tesznek minket gyógyulttá, és a szavaink által lehetünk betegek is.  
Példabeszéd 16/24. 
A barátságos beszéd méznek folyása édes a léleknek üdülés a testnek. 
Egészség a testnek. 
A kimondott szavaink által leszünk gazdagok, és a kimondott szavaink által válhatunk szegénnyé. 
Példabeszéd 21/23 
Nekünk Isten Igéjével összhangban, a Biblia nyelvén kell beszélnünk. 
Az Ige erőt ad, és a rendszeres használata által épül be a szívedbe. (szellemedbe)  
Az Igén alapuló imádságoknak hatalmas erejük van, de a végcél eléréséhez arra van szükség, hogy azt hittel 
ki is mondjuk. 
Ha hitetlenségre nyitod meg a szádat, azzal lerontod és hatástalanítod azt, amit előtte pozitívan kimondtál.  
Isten használni akarja a szádat, de a sátán is. 
Máté 12,37 A szavaink elárulnak bennünket. 
Ha pl. fáj valamink és folyamatosan arról beszélünk a hangulatunkat rosszabbá teszi, és a fájdalmat is 
erősebbé teszi. 
Ha vigyázunk a szavainkra, akkor sok bajtól menthetjük meg magunkat. 
A pozitív szavak legyőzik az életünk negatív körülményeit. Fegyver van a szádba és nagyon erőteljes.  
Róma 12,21 
Ha szeretnénk kijönni ezekből a helyzetekből, akkor igenis meg kell válogatni a szavainkat, mert a halál és az 
élet a nyelv hatalmában van. 
Ahogy növekedsz, és minél mélyebben megismered az Igét, figyelj arra, hogy csak a helyes és igaz beszéd 
hagyja el a szádat.  
Milyen megoldást szeretnénk a helyzetünkkel kapcsolatban? 
Példabeszéd 18,21 …amiképpen ki-ki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét. 
A nyelved dönti el, hogy mit fogsz szólni abban a helyzetben amiben éppen vagy.  
A láthatókat mondjuk ki, amit látunk, amiben vagyunk, amit érzünk, vagy azokat, amiket még nem látunk, de 
hiszünk benne, mert Isten Igéje azt írja. 
És ha az Igében meg van írva, akkor azok szellemben el vannak készítve a számodra, vagyis a megoldások 
valahol léteznek, csak még nem látod, de valóságba fog jönni.  
A száddal az élet szavait kimondva tudod a szellemi malomnak a kerekébe hajtani a vizet.  
Hajtsa, és hajtsa, és meghozza a megoldást.  
A menny összes erőforrását munkába tudod állítani, és ezek dolgoznak rajta.  
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Az angyalok, szentvér, Szent Szellem, Jézus, munkálkodnak rajta, te pedig meg fogod látni egy napon az 
eredményt. 
Az angyalok hallgatnak Isten Igéjére. Zsoltár 103,20 
Mindig arról beszélj, amit el szeretnél érni az életedben, vagyis a hit beszéde legyen a szádban.  
A hitünk, a szánk és Isten Igéje szorosan összekapcsolódnak. 
Róma 10/8  
A szívünk és a szánk összhangban van, mert amit hiszel a szívedben azt mondod ki a száddal, amit a hit 
beszédének nevezünk. 
A hit szavával mindenki képes bármilyen helyzetből kijönni, akármilyen mélységben is van. 
Csak nem szabad elhinni a körülményeknek, hogy ez már csak rosszabb lesz, hogy ebből már soha nem jössz ki.  
Azok hitető körülmények, de Isten Igéje örök és szent igazság.  
Isten elkészítette a kimenekedést minden helyzetből.  
Meg kell tanulnunk vele együttműködni, a hit szaván keresztül. 
Az emberek sokszor, már az első akadálynál, az első megpróbáltatásnál a hitetlenséget szólják.  
Minél többet beszélsz a problémádról, az annál hatalmasabbá és rosszabbá válik.  
Ezért nagyon kell vigyáznunk arra, hogy mindig a hit szava hagyja el a szánkat. 
Megdöbbentő, hogy a keresztények közül is soknak a rossz dolgokban nagyobb a hite, és sajnos ezt ki is 
mondják.  
Hogyha ugyanezzel az erővel a helyes dolgokban hinnének, és csak azokat mondanák ki, akkor elérhetnék 
céljaikat. 
Igazából nem is lenne több hitre szükségük, mint amennyi már van ahhoz, hogy eredményesek lehessenek.  
Amikor a gondjainkról beszélünk, akkor ezzel az ördög munkáit magasztaljuk fel, és ez által ő fog uralkodni 
felettünk.  
A hívők a helytelenül kimondott szavaik miatt saját magukat lopják meg az áldásoktól, és így legyőzötté 
vállnak. Példabeszéd.6,2 
A Bibliának sok mondanivalója van a nyelvvel kapcsolatban. 
Az életedet a kimondott szavaid irányítják, ami egy meghatározó szellemi erő. 
EFO Jakab 3/2  

Mindannyian sokszor vétkezünk. Aki viszont a beszédében nem vétkezik, az már tökéletes! Hiszen, ha 
a beszédén tud uralkodni, akkor az egész lényét is uralma alatt tartja. 
Jakab 3,3-4  
3,A lovak szájába zablát teszünk, hogy engedelmeskedjenek akaratunknak, s így a ló egész testét 
irányítani tudjuk. 
4, Vagy gondoljatok a hajókra! Lehetnek bármilyen nagyok, és bármilyen erős szelek hajtják is őket, az 
irányításukhoz elég egy kis kormány: arra fordulnak, amerre a kormányos akarja. 
Kimondott szavaiddal pontosan úgy irányíthatod az életed menetét, mint ahogy a lovas irányítja a lovat a 
szájába helyezett zablával.  
Az életed hajójának a kormánya a nyelved, mert az életed abba az irányba halad, amerre a nyelved hajtja.  
Csak akkor képes a hajód az áldások földjén kikötni, ha a kormánykereket a helyes irányba fordítod. 
Jakab 3/5,6 
5,Ugyanígy van a nyelv is: bár csak kis része a testnek, mégis azzal dicsekedhet, hogy igen nagy 
hatása van! Gondoljatok arra, milyen nagy erdőt tűzbe boríthat egyetlen lángnyelvecske! 
6,Bizony, a nyelv is veszélyes, mint a tűz! A gonoszság egész világa! Testrészeink közül a nyelvünk az, 
amely az egész testünket meg tudja fertőzni. Olyan tüzet gyújthatunk vele, amely elpusztíthat 
bennünket. Miért? Mert a nyelv tüzét a pokol lángjai gyújtják meg.  
Testrészeink közül a nyelvünk az, amely az egész testünket meg tudja fertőzni, és olyan tüzet gyújthatunk 
vele, amely elpusztíthat bennünket.  
Mert bizony, a nyelv kicsi, és veszélyes, mint a tűz.  
Gondoljatok csak arra, hogy milyen nagy erdőtüzet tud okozni egyetlen lángnyelvecske. (gyufa, csikk) 
Sajnos az emberek egy része rossz irányba használja a nyelvét, amivel az életüket rossz irányba sodorják.  
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Amikor arról beszélnek, amit látnak, éreznek, és amitől félnek (a betegségeikről, fájdalmaikról, a 
problémáikról), ezzel tovább erősítik a velük megtörtént rosszat. 
Jakab 3/7  
Mindenféle vadállatot meg lehet szelídíteni, a madarakat, szárazföldi és tengeri állatokat is. Sőt, az 
emberek meg is szelídítették ezeket. 
Jakab 3,8 
De a nyelvet senki emberfia nem tudja megszelídíteni, mert az maga a nyughatatlan gonoszság, és tele 
van halálos méreggel. 
A nyelvünket csak saját magunk tudjuk megfékezni, nekünk kell megtenni a lépést ahhoz, hogy ne romboló, 
hanem csak építő szavakat szóljunk. 
A nyelvedet feltétlen uralnod kell, mert a kimondott szavaid meghatározzák az életed folyását.  
Jakab 3,9-10 
9,Nyelvünkkel áldjuk és dicsérjük Urunkat és Atyánkat. De ugyanazzal a nyelvvel átkozzuk az 
embereket, akiket Isten a saját képére teremtett! 
10,Ugyanabból a szájból származik áldás és átok! Testvéreim, nem kellene ennek így lennie! 
Csak úgy tudnak Isten áldásai valósággá válni az életedben, ha az Igét rendszeresen megvallod a helyzetek 
felett. 
Soha nem szabadna olyat kimondani, amit nem akarunk, hogy megtörténjen.  
A hitünk kimondása  által képesek leszünk képesek jobbá tenni az életünket, és a körülményeinket. 
Soha nem lenne szabad a legyőzöttségről, az aggodalmakról, a betegségről beszélni.  
Jakab 3,11-12 megint hoz egy magyarázatot 
11,Láttatok már olyan forrást, amelyből hol jóízű, hol meg keserű víz folyik? 
Vagy gondoljátok meg, testvéreim, teremhet-e a fügefa olajbogyót, vagy a szőlő fügét? Ugyanígy, édes 
víz sem eredhet sós forrásból. 
A gondolkodás, a szavaink és a hozzáállás szorosan összefüggenek egymással. 
Mindenkinek vannak gondolatai, de hogy mihez kezdünk velük az nagyon fontos.  
Nem mindegy, hogy az elménkben levő gondolatok közül melyiket mondjuk ki az ördögtől származót vagy amit 
Isten Igéje mond.  
Hiszitek, hogy Isten még a gondolatainkat is tudja Isten, de ha nem mondod ki a rossz gondolatokat akkor 
azok nem kelnek életre. 
A legtöbb problémánk a gondolkodásunkban és a kimondott szavainkban kezdődik. 
Ahhoz, hogy mi ne a világ szerint gondolkodjuk és beszéljünk, ahhoz folyamatosan meg kell újítani az 
elménket Isten Igéjével. Róma 12/2   
Ezáltal a szellemed meg fog elevenedni Isten Igéje által, így Istenhez hasonlóan kezdesz el gondolkodni és 
beszélni.  
Úgy kell gondolkoznunk, beszélnünk és cselekednünk, ahogy Isten gondolkozok és beszél és cselekszik.  
Fil. 4,8. Új King James 
Továbbá, Atyámfiai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek és tiszteletre méltók és illendőek, 
amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek és szeretetre méltók, amik csak jó 
hírűek és megnyerőek; ha van valami erény és kiválóság, és ha van valami dicséretre méltó, ezekről 
gondolkodjatok, ezeket mérlegeljétek, ezeket vegyétek számba [ezeken járjon az eszetek]. 
Ahogy megváltozik a gondolkodásunk, úgy fog megváltozni a beszédünk is. 
Amiként gondolkodunk, olyanná válik a hitünk, és azt is fogjuk kimondani. 
A helyes vagy helytelen szavaink határozzák meg az életünk folyását. 
Az emberek mindig a szívünkben levő hitet mondják ki, akár jó az, akár rossz. Lukács. 6/45  
Péld. 10,14  13,3  18,6-7  elegem van, nem bírom tovább, kikészülök, belehalok. 
 
Jakab 3,13-18 
A hozzáállásunk, viselkedésünk is nagyon fontos. 


