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A KIMONDOTT SZÓ EREJE 

 

Lekció: 4Móz 13,30-31; 14,1-2; 28 (Károli) 

És jóllehet Káleb csendesíté a Mózes ellen háborgó népet, és azt mondja 

vala: Bátran felmehetünk, és elfoglalhatjuk azt a földet, mert kétség nélkül 

megbírunk azzal; Mindazáltal a férfiak, a kik felmentek vele, azt mondják: 

Nem mehetünk fel az ellen a nép ellen, mert erősebb az nálunk. 

14,1-2: És felemelé szavát az egész gyülekezet, és síra a nép azon az éjszakán. 

És mindnyájan zúgolódának Mózes ellen és Áron ellen Izráel fiai, és monda 

nékik az egész gyülekezet: Vajha megholtunk volna Égyiptom földén! vagy 

ebben a pusztában vajha meghalnánk! 

14,28: Mondd meg nékik: Élek én, azt mondja az Úr, hogy épen úgy 

cselekszem veletek, a miképen szólottatok az én füleim hallására! 

Textus: Péld 18,21 (Károli) 

Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, és a miképen ki-ki szeret 

azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét. 

 

Kedves Testvérek! 

Mai istentiszteletünkön arról szeretnék szólni a Biblia tanítása szerint, 

 hogy a kimondott szónak ereje van, 

s nem mindegy, hogy szánk átkokat vagy áldásokat mond ki. 

Mindegyikünk rendelkezik az átkok és áldások hatalmával, 

 ami a szavainkban van, 

 vagy mások szavaiban van,  

amit az engedélyünkkel mondanak ki rólunk,  

az életünkről, gyermekeinkről,  

családunkról és munkánkról. 

A Facebook-on láttam egy pár perces megindító kisfilmet, 

 aminek a címe ez volt: A szó ereje. 

Ebben egy 10-11 éves fiú érkezik haza az iskolából.  

Édesanyja pedig megpuszilja, majd megkérdezi: Mi újság? 

A fiú egy lezárt borítékot ad át neki, 

 amit az édesanya kibont  

és elolvassa a benne lévő rövid levelet. 

Először ráncolni kezdi szemöldökét,  

 fiára néz,  

  és az ablakhoz megy, hogy fia ne lássa a zavarát, 

majd visszaül, s  mosollyal az arcán olvasni kezd: 

 „A fia egy zseni,   

 Ez az iskola túl kicsi számára,  

 és nincs elég jó tanár, hogy taníthassák. 

  Kérem, tanítsa saját maga.” 

Majd mosolyogva fiához lép, és átöleli. 

  

A következő képsorok már 23 évvel később játszódnak: 

Egy harmincas éveiben járó férfi nyit ki egy faládikót. 

Benne régi iratok.  

S kezébe kerül egy kis boríték: 

Asztalhoz ül, kibontja, s olvasni kezdi: 

„Az Ön fia szellemileg elmaradott. 

Nem tudjuk iskolánkban  

a többi gyerekkel együtt tanítani a továbbiakban. 

Ezért azt tanácsoljuk, hogy saját maga tanítsa otthon.” 

A férfi arcán könnyek gördülnek végig. 

Majd a narrátor a következőt mondja: 

„Thomas Edison szellemileg visszamaradott gyermek volt.  

Hősies édesanyjának köszönhetően azonban  

évszázadának egyik legnagyobb géniusza lett.  

Majd a kisfilm a bibliai üzenettel ér véget:  

„Élet és halál van a nyelv hatalmában.” 



Kedves testvérek! 

Mai istentiszteletünkön ennek az igének az alátámasztására: 

 1, Először egy ószövetségi példát, 

 2, Majd egy újszövetségi példát, 

 3, Harmadszor pedig két mai példát szeretnék elmondani. 

 

I. Először tehát az ószövetségi példáról beszéljünk, 

amely Mózes 4. könyvéből való. 

Az Egyiptomból megszabadult zsidó nép  

 elérkezik Kánaán földjének határához, 

s Mózes a 12 törzsből egyenként egy-egy férfit, összesen 12 kémet küld, 

 hogy kémleljék ki az Ígéret Földjét. 

De még mielőtt továbbmennénk, 

 néhány gondolat erejéig beszéljünk e történet előzményeiről. 

Egyáltalán nem volt egyértelmű az, hogy a nép idáig eljutott. 

Erre csodák egész sorára volt szükség. 

Természetfölötti csoda volt az Egyiptomból való szabadulás, 

 de Isten megígérte és megadta. 

Természetfeletti esemény volt a Vörös tengeren való átkelés, 

 de Isten megígérte a szabadulást, és ezt is megadta. 

S mikor éhesek voltak, 

 Isten adott mannát, 

mikor szomjasak voltak,  

 víz fakadt a kősziklából. 

Ugyanakkor Isten látható módon 

 nappal felhő-, éjjel tűzoszlopban velük volt. 

 

Mindezek ellenére a nép mégis sokat zúgolódott.  

Ha nehézség lépett fel, 

 nem Isten ígéretére néztek, hanem a körülményekre. 

S újra és újra azzal hergelték Istent, 

 hogy ezt kérdezték Mózestől:  

Azért hoztál ki minket Egyiptomból, hogy itt haljunk meg? 

 

Ilyen előzmények után megérkeznek az Ígéret Földjének határához, 

 s miután kikémlelte a 12 kém Kánaán földjét, 

  visszajöttek, s a tizenkettőből tíz azt mondta: 

Nem mehetünk fel az ellen a nép ellen, mert erősebb az nálunk. 

Sőt láttunk ott óriásokat is, Anák óriás fiait. Olyannak láttuk magunkat, 

mint a sáskák, és ők is úgy néztek ránk. 

És felemelé szavát az egész gyülekezet, és síra a nép azon az éjszakán. És 

mindnyájan zúgolódának Mózes ellen és Áron ellen Izráel fiai, és monda 

nékik az egész gyülekezet: Vajha megholtunk volna Egyiptom földén, vagy 

ebben a pusztában vajha meghalnánk! 

 

A 12-ből csupán ketten voltak,  

Józsué és Káleb, akik Istenben bízva ezt mondták: 

 Bátran felmehetünk, és elfoglalhatjuk azt a földet, 

 mert kétség nélkül megbírunk azzal. 

 

És ebben a helyzetben mond valamit Isten,  

 amit vigyünk a szívünkben magunkkal: 

Élek én, azt mondja az Úr,  

hogy épen úgy cselekszem veletek, a miképen szólottatok. 

Azt mondja Isten: Legyen a ti szavaitok szerint! 

Ha nektek a körülmények inkább számítanak, 

 mint az én ígéretem,  

 az eddig megtapasztalt hatalmam, ám legyen. 

 

És mi lesz a következménye a 10 kém válaszának? 

 Hogy ők valóban nem jutnak be. 

Nem indul el a honfoglalás, hanem addig, amíg azok élnek,  

akik azt mondták,  hogy nem tudjuk elfoglalni Kánaánt,  

bárcsak meghalnánk,  

valóban nem jutnak be, és míg mindannyian meg nem haltak, 

 addig a nép a pusztában bolyongott. 



És mi történik a Kálebbel és Józsuéval? 

 Józsué vezetésével elfoglalta Izráel következő generációja 

 Kánaán földjét. 

 

Kedves Testvérek! 

Hiába kapta meg a 10 kém is ugyanazokat az ígéreteket, 

 mint Józsué és Káleb,  

az ő nyelvük és hitük, sajnos szó szerint halált hozott. 

Szó szerint beteljesedett az Ige: 

 „Élet és halál van a nyelv hatalmában”, és nem csak élet. 

 

Vagy ahogyan Máté evangéliumában olvassuk: 

„Nem az teszi tisztátalanná az embert, ami bemegy a száján, hanem ami 

kijön a szájából, az teszi tisztátalanná az embert." (Mt 15,10) 

 

Vizsgáljuk meg magunkat! 

Vajon mi hogyan beszélünk magunkról? 

 A gyermekeinkről? 

 Az egészségünkről? 

Vigyázzunk azokkal a szavakkal, 

 amelyeket a jövőnkre, anyagi helyzetünkre mondunk ki lemondóan. 

Mert élet és halál van a nyelv hatalmában. 

 

II. Másodjára egy újszövetségi példát szeretnék elmondani, 

 amely ugyancsak ezt bizonyítja. 

Máté evangéliumában olvassuk: 

Amikor Jézus továbbment onnan, csatlakozott hozzá két vak, és ezt kiáltotta: 

"Könyörülj rajtunk, Dávid Fia!" Amikor pedig bement a házba, odamentek 

hozzá a vakok; Jézus megkérdezte tőlük: "Hiszitek-e, hogy meg tudom ezt 

tenni?" Ezt felelték: "Igen, Uram!" Ekkor megérintette a szemüket, és ezt 

mondta: "Legyen a ti hitetek szerint!" (Mt 9,27-29) 

 

 

 

Kedves Testvérek! 

Jézus azt mondta ennek a két vaknak: Legyen a ti hitetek szerint. 

Nem azt mondta,  

 hogy legyen a ti pozitív hitetek szerint, 

 s ha negatív a hitetek, akkor arra nem leszek figyelemmel. 

Nem. Ő azt mondta: Legyen a ti hitetek szerint. 

A pozitív hit következménye áldás, 

 a negatív hit következménye átok. 

 

Mert élet és halál van a nyelv hatalmában. 

Ezek a vakok a szemük világát nyerték vissza,  

 mert a hitüket megvallották. Kimondták.  

Mintha azt mondták volna: 

Tudjuk, hogy lehetetlen a vakságot gyógyítani, 

 de mi hisszük,  

hogy Te isteni erővel képes vagy rá. 

   Hisszük, hogy megteheted. 

S meggyógyultak. 

 

Ez a két vak megvallotta hitét.  

Úgy is mondhatnánk, hogy megvallást tett. 

 

S ezáltal az ige minket is arra bátorít, 

 hogy tegyünk megvallásokat. 

Konkrét megvallásokat az életünkkel kapcsolatban, 

 amelyek áldást hordoznak magukban. 

 

Például mondhatom azt: 

Megvallom, hogy az orvosok szerint lehetetlen, 

 de én benned bízom Uram, tudom, hogy Te megteheted. 

Megvallom, hogy az ismerőseim szerint lehetetlen,  

 de én hiszek neked Úr Jézus. Tudom, hogy Te képes vagy rá. 

 



Kedves Testvérek! 

Miután Péter háromszor megtagadta az Úr Jézust, 

 nem véletlen, hogy Jézus háromszor is megkérdezte tőle: 

  Péter, szeretsz engem? S ő így válaszolt: Igen, Uram. 

Mert minden egyes helyzetben, 

 amikor Péter tagadott, átkot vett magára. 

De a Jézus iránti szeretetének a megvallása által 

Jézus visszafordította az átkot. 

És mivel háromszor vett magára átkot, 

 mind a három átok vissza lett fordítva 

 a háromszori szeretet megvallás által. 

 

Kedves Testvérek! 

Mondjunk ki nap mint nap, 

 újra és újra áldást az életünkre, 

  és áldjuk meg a ránk bízottakat is. 

S vegyük észre, 

 ha lemondóan, remény nélkül mondanánk ki szavakat, 

 tudva, hogy azok átkot hordoznak magukban. 

 

 

III. Harmadszor két mai példát szeretnék elmondani, 

 ami közel hozza hozzánk alapigénk igazságát, 

  miszerint halál és élet van a nyelv hatalmában, 

  azaz kimondott szavaink átkot vágy áldást hordoznak. 

 

Egy édesanya kérte a nagylányát: – Kérlek, mosogasd el az edényeket! 

 A leány nekifogott,  

bár semmi kedve nem volt hozzá, 

és amit az ember nem szívesen csinál, 

 ott hamar becsúszik egy kis ügyetlenség is.  

 

 

A tányér kiesett a kezéből, 

 és millió darabra tört a földön.  

Beszaladt az édesanya: – Mi történt? –  

Hát, édesanya,  

éppen a legszebb tányérod összetört. –  

Jaj, te haszontalan,  

semmit nem érek veled! 

Ez volt az utolsó tányér abból a készletből,  

amit az esküvőmre kaptam,  

és most azt is összetörted!  

Minden tönkremegy a kezed között!  

Nem lesz belőled semmi!  

Nem leszel jó gazdaasszony,  

ha férjhez is mész, minden tönkremegy a kezedben!  

Tűnj innen, majd én megcsinálom! 

 

Nem is gondolja az édesanya,  

mennyi átkot zúdított a leányára.  

A kislány sírva elszalad.  

Látja, hogy kárt okozott,  

fáj is neki,  

hogy ilyen ügyetlen volt,  

és vissza-visszajön a gondolataiba:  

„Belőled nem lesz semmi!”  

Az eredménye az egésznek az lesz,  

hogy a kislány nem mer férjhez menni,  

fél a feladattól.  

És ha odasül a rántás,  

mindig kísértenek majd édesanyja szavai: 

 „Belőled soha nem lesz jó gazdaasszony!”  

Sok félelem születik ilyen módon,  

ami megkötözi érzékeny lelkét.  

   mert az ilyen szavak átokká válnak. 



De mennyire másképpen is lehet!  

Ha az édesanya látja kislánya ijedtségét,  

akkor nem tesz rá még néhány lapáttal, 

 hanem elkezdi buzdítani: 

 – Kislányom, tudod, mennyi tányért összetörtem én már életemben?  

 Ne félj,  

lesz másik,  

az Úr majd gondoskodik róla! 

 Máskor legyél figyelmesebb,  

de ne félj, 

 megáld az Úr,  

leszel te még nagyon ügyes háziasszony!  

A jó Isten ad neked majd otthont,  

ad kedves férjet,  

és akkor jobban odafigyelsz mindenre. 

 

 

A másik példa is hasonló az előbbihez.  

 

Egyszer egy édesapa mondta el,  

hogy mikor a gyermeke először hozta oda az ő kis rajzát,  

 akkor nem tudta kivenni belőle, 

 mi is akar lenni.  

De ő olyan ragyogó szemecskével jött mutatni, mit rajzolt, 

s ugyan az apuka nem tudta felismerni,  

mi van a rajzon,  

de azt mondta: 

„Amikor láttam az ő reménységét,  

akkor megsimogattam:  

- Bizonyára nagyon szép, amit te rajzoltál!  

Ügyes kisfiú vagy!  

Isten téged nagyon megáldott a rajzban! –„ 

A kisfiú megbátorodott,  

egyik rajzot hozta a másik után.  

és az apuka még mindig nem látta, mit ábrázolnak a rajzok. 

 

A felesége azt mondja egyszer neki: 

„Apukám, egy kicsit figyelj oda,  

elég drága a papír, spórolni kell vele!” 

Erre az apuka megmutatott neki egy üres lapot:  

„Ez a tiszta lap olcsó.  

Ami tele van rajzolva, az nagyon drága!” 

 

Mikor elfogyott az első 500 darabos csomag papír,  

ment venni másikat. 

Akkor már lehetett látni a rajzon, mi micsoda.  

Akkor lehetett látni,  

hogy az egy bácsi akar lenni, vagy egy autó.  

Az apuka pedig mindig szívből örült a kicsi rajzoknak.  

Ifjúkorára ez a fiú művészeti főiskolára iratkozott be rajzolni tanulni. 

Isten pedig csodálatosan megáldotta őt a rajzolás képességével. 

  

Most állítsuk meg ezt a filmet.  

Tekerjük vissza és próbáljuk meg újra vetíteni.  

Jön a kisfiú, 

 reménységgel, ragyogó szemekkel…  

Az apuka pedig azt mondhatná neki: 

„Hát, kisfiam, én nem tudom kivenni, mi akar ez lenni.  

Hogy kell ezt fordítani? 

Tudod, te csak a papírt pazarolod! 

Egyszerűen nincs ennek értelme.  

Soha nem lesz belőled festő!  

Inkább hagyd abba!  

Jobban teszed, ha valami mással foglalkozol!” 

 

 



Ennek az apukának a másik fia elkezdett pötyögni a zongorán. 

 Olyan volt ez az apuka számára,  

mintha valaki a haját akarná egyenként kihúzgálni. 

Szenvedett. 

 Mégis buzdította: „Csináld csak, fiam!  

Ne félj, az Úr megáld téged!  

Ad neked majd értelmet és ügyességet!” 

Ifjúkorára pedig olyan ügyessé vált,  

hogy már koncerteken zongorázik, 

 az Úr megáldotta őt ezen a téren. 

 

De ha azt mondta volna az apuka: 

Az idegeimre megy az egész! 

        Hagyd abba, mert egyszerűen megőrülök ebben a hangzavarban!   

Akkor ez a fiú talán soha nem ül többé a zongorához… 

  

Kedves Testvérek! 

 

A Zsoltárok könyvében azt olvassuk, 

 hogy Isten az Ő népe, Izráel dicséretei között lakozik. (Zsolt 22,4 

Károli) 

Az ellenség pedig Isten népének a panaszkodása között lakik, 

 s arra vár, hogy meggátolja Isten áldását. 

Sokan nem is tudják, 

 hogy szinte naponta mondanak átkot magukra, 

  mikor ezt mondják: 

„Nekem ez úgy sem sikerül.” 

„Mindjárt megőrülök.” 

„Minden egyre rosszabb lesz.” 

És még sorolhatnánk. 

Átkokat mondanak házasságukra, gyermekeikre, anyagi életükre. 

 

Mert nem tudják, 

 hogy amit kimondanak, annak ereje van. 

 

Szabaduljunk meg ezektől az átkoktól, 

 és kezdjük el Isten ígéreteit megvallani az életünkre. 

Ne az óriásokra nézzünk, 

 mint a 10 kém. 

Ne a problémákról beszéljünk, 

 hanem kezdjük el megvallani Isten ígéreteit 

  családunkra, jövőnkre, anyagi életünkre.  

Így legyen. Ámen. 

 


