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november 8–14.

A nyelv megzabolázása 

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:6-7; Példabeszédek 16:27; 
Máté 7:16-18; Lukács 9:51-56; Jakab 3:1-12

„Mert a te beszédidből ismertetel igaznak, és a te beszédidből ismertetel hamis-
nak” (Mt 12:37). 

Roppant erővel bírnak a szavak. Emberek életét alapvetően meghatározhat-
ja „a helyén mondott ige” (Péld 25:11), legyen az dicséret, vers vagy történet. 
Amit kimondunk, az napokra, sőt évekre is ottmaradhat az emberek fejében. 
A gyerekek például szivacsként szívják magukba a szavainkat. Éppen ezért 
tanulnak meg folyékonyan beszélni azon a nyelven, amit hallgatva nőnek fel. 
Ezért igaz, hogy a jövőbeli sikerük vagy kudarcuk árnyékát vetíti előre az, 
amit önmagukról hallanak. Akár jó, akár rossz legyen a szülők beszédstílusa, 
azt a gyerekeik lemásolják, sőt fel is erősítik.

Az írott szónak is van ereje, ami még maradandóbb, a legnagyobb erővel 
azonban Isten Igéje bír. Gondoljunk csak ezekre: „Az én lábamnak szövétneke 
a te igéd, és ösvényemnek világossága” (Zsolt 119:105); „Szívembe rejtettem a 
te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened” (Zsolt 119:11). Jézus a tanítványai 
figyelmét az ideig-óráig tartó áldásokról igyekezett a fontosabb dolgok felé 
terelni: „a beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet” (Jn 6:63). 

A szavak csillapíthatnak, erősíthetnek, de mérgezhetnek és fertőzhetnek is. 
Milyen gyakran mondasz ki valamit, ami után azt kívánod, hogy bárcsak visz-
szavonhatnád?

Ezen a héten látni fogjuk, hogy Jakabnak fontos mondanivalója volt a szavak-
ról is. 

7. tanulmány
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vasárnapnovember 9.

SZÁMADÁSSAL TARTOZUNK

Milyen fontos dolgot fogalmaz meg Jakab azzal kapcsolatban, hogy mind-
annyian számadással tartozunk (Jak 3:1)?

Különösen komoly a felelőssége a tanítóknak a gyülekezetekben és a keresz-
tény iskolákban, mert évekre kihat, ahogyan az emberek gondolatait és szívét 
formálják. Befolyásuk pedig továbbgyűrűzik még sokakra, a közvetlen környe-
zetükön túlra is. Minél többet tudunk, annál nagyobb felelősség terhel, hogy 
hasznosítsuk és át is adjuk ezt a tudást. Az angliai Cambridge-ben a Tyndale 
Ház könyvtárának bejáratánál egy tábla emlékeztet minden ott belépő tudóst: 
„A bölcsességnek kezdete az Úrnak félelme” (Péld 9:10). Nem az ember szabja meg 
a mértékét mindennek, hanem Isten; az igazi nevelés vele kezdődik és végző-
dik. Sajnos azonban minél több ismeretre tesz szert az ember, hajlamos annál 
kevésbé rábízni magát Istenre. Túl gyakori például az afféle tanítás és eljárás, 
miszerint a tudomány Istentől függetlenül működik. Teológiai tanárok néme-
lyike olyan módszerek alkalmazásával igyekszik hitelesebbnek tűnni, amelyek 
csak kevéssé vagy egyáltalán nem hagynak teret a hitnek. Ebből következően 
a hit fokozatosan kiszorulhat úgy a tanárok, mint a diákok gondolataiból, szí-
véből. Ameddig azonban nemcsak erre a világra, hanem az örökkévalóságra 
akarunk képezni, a tanárok és a diákok számára is az a legfontosabb, hogy a 
tanulás nagy értéknek tartott vállalkozás legyen, ösztönzően hasson! Szintén 
világosan látta ezt a felelősséget Pál, aki az általa alapított gyülekezetekben veze-
tőket képzett ki és szentelt fel (ApCsel 14:23; vö. Tit 1:5). Még arra is utasította 
Timóteust, hogy védje Isten nyáját a tapasztalatlan és bölcsnek nem mondha-
tó pásztoroktól (lásd 1Tim 1:3-7; 3:2-6; 6:2-5; 2Tim 2:14-15). Figyelmeztetett, 
hogy némelyek „mindenkor tanulnak, de az igazság megismerésére soha el nem 
juthatnak” (2Tim 3:7). A szülőkre hatalmas felelősség hárul gyermekeik taní-
tásáért, akik majd szintén hatással lesznek másokra. Valójában a saját példánk 
révén mindannyiunk befolyása meghatározó a magunk környezetében. Milyen 
fontos tehát Isten bölcsességéért folyamodni, amit Ő meg is ígért (Jak 1:5), hogy 
valóban az Ő útjait mutathassuk be és hívői hatást árasszunk! Mert mindannyi-
an hatunk másokra, a befolyásunk pedig vagy jó, vagy rossz. 

Gondoljunk olyanokra, akik pozitív irányba terelték az életünket! Mit 
csináltak? Mivel és hogyan hatottak ránk? És ami a legfontosabb: hogyan 
válthatunk ki mi is jó hatást másokban? 

http://www.igemorzsa.hu/szombatiskola/osszesito_lap.html
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november 10.hétfő

A SZAVAK EREJE

„Mert mindnyájan sokképpen vétkezünk” (Jak 3:2). Üdítő beismerés, főképpen 
azért, mert Jakab igen nagy hangsúlyt helyez a magatartásra! Viszont ha el-
ismerjük „ínségünket”, attól még nem halványul el bennünk az isteni ideál 
képe, amit elénk, földi képviselői elé állít. „Ha valaki beszédben nem vétkezik, 
az tökéletes ember, képes az egész testét is megzabolázni” (Jak 3:2). A görögben 
a feltételes mód alakja arra utal, hogy nagyon is lehetséges nem vétkezni a 
beszédben. Aligha mérjük fel eléggé szavaink jelentőségét! A gondolatok sza-
vakban fogalmazódnak meg, amelyek aztán tettekhez vezetnek. A szavaink 
hatására még inkább megerősödnek a gondolataink, nemcsak a saját tettein-
ket, hanem másokét is befolyásolva. Beszédünk révén megannyi szálon kap-
csolódunk egymáshoz.

E heti tanulmányunkban a nyelv erejének számos illusztrációjával találkozunk. 
Az első három azt hangsúlyozza, hogy egy kis dolog hogyan idézhet elő óriási 
következményeket: zablával és kantárral egy ló megfordítható, kormánylapáttal 
irányítják a hajót és egyetlen szikra egy egész erdőt lángba boríthat. 

A Szentírásban milyen pozitív példákat találunk a „szavak erejére”? Lásd 
5Móz 6:6-7; 23:23; Zsolt 40:4; Péld 10:20-21; 12:25; Mal 2:6-7; Lk 4:22; 
Róm 10:6-8!

A kisgyerekek formálhatók, de ahogy a fák folyamatosan keményednek, szi-
lárdulnak, úgy ők is egyre inkább ellenállnak a változásnak, ahogy növeksze-
nek. Bizonyos értelemben mindannyian tanárok vagyunk otthon és a gyüle-
kezetben is. Mivel szavainknak roppant nagy az ereje, különösen fontos Isten 
Igéjében füröszteni gondolatainkat a nap korai szakában. Végtére is miből 
táplálkoznak gondolataink és szavaink? Isten Lelkéből vagy más forrásból? 
Nem szabad alábecsülnünk, hogy egyéb forrásokkal szemben milyen óriási 
változások történhetnek Isten Igéje által (Zsolt 33:6; vö. 2Kor 4:6)!

Olyan potenciális erő rejlik a szavakban, hogy alig néhány mondattal egészen 
össze lehet törni egy embert, akár élete hátralévő részére is! Másrészt viszont 
a kedves szavak felemelhetnek – talán éppoly tartósan. 

Mennyire lennénk óvatosak, ha dinamitot tartanánk a kezünkben? Ezek 
szerint hogyan kellene bánnunk azzal, ami még a dinamitnál is nagyobb 
erővel robbanhat? 
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november 11. kedd

VALÓJÁBAN AZ A NAGY, AMI „KICSI” 

Olvassuk el Jak 3:3-5 verseit! Mi a közös a két példában, és hogyan kapcso-
lódik a nyelvhez mindkettő?

A ló szájában a zabla és a hajó kormánylapátja is kicsi ahhoz képest, amit irá-
nyít. Mégis gyengébb kézmozdulattal egészen megváltoztatható úgy a ló, mint 
a hajó útiránya. Így „a nyelv is kicsiny tag és nagy dolgokkal hányja magát” (5. 
vers). Más szóval csekélységnek tűnhet egy szó, egy tekintet vagy egy mozdu-
lat, de mind képes arra, hogy a barátot ellenséggé tegye vagy a rossz helyzetet 
jóra fordítsa. „Az engedelmes felelet elfordítja a harag felgerjedését; a megbántó 
beszéd pedig támaszt haragot” (Péld 15:1). Képzeljük el, hogy egy ló szélse-
besen vágtat, a hajó pedig teljes sebességgel szeli a habokat, de mindkettő 
rossz irányba tart! Minél gyorsabban halad, annál messzebb kerül a céljától. 
Ilyenkor a legjobb megállni és a lehető leghamarabb megfordulni. Ugyanez 
vonatkozik a szavainkra is. Ha a beszélgetés egyre rosszabbul alakul, minél 
hamarabb leállunk, annál jobb! 

Hogyan válaszolt Jézus a tanítványok felvetésére Lk 9:51-56 versei szerint? 
Mi történt utána? Milyen tanulságot szűrhetünk le ebből?

A tanítványok bibliai példát is idéztek javaslatuk alátámasztására (2Kir  
1:10, 12), de Jézus nem értett velük egyet. Feddő szavai alapvetően megváltoztat-
ták a helyzetet. A történet egyszerűen úgy végződik, hogy „Elmenének azért más 
faluba” (Lk 9:56). Amikor Jézust nem fogadták be egy samaritánus faluban, Ő 
tanulságot hozott ki ebből az esetből a tanítványai számára. A pillanat hevében, 
amikor a felkorbácsolódott érzések arra sarkallnak, hogy védjük magunkat, fel-
idézhetjük Jézus példáját, és képletesen szólva átmehetünk egy „más faluba”.

„Amint a folyót vízcseppek alkotják, úgy áll össze az élet is az apró dolgokból. 
Az élet olyan, mint egy folyó: lehet békés, nyugodt, kellemes vagy zavaros, ami 
felkavarja az iszapot és felhányja a koszt” (Ellen G. White: That I May Know 
Him. [Hogy megismerjem Őt.] 209. o.). 

Milyen „kis” dolgok vannak az életedben, amelyek, ha fennakadsz raj-
tuk, végül már nem is lesznek olyan „kicsik”?
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november 12.szerda

MENTENI, AMI MENTHETŐ

Mindannyiunkkal megesett már, hogy valamit mondtunk, azt mások felnagyí-
tották, talán a felismerhetetlenségig eltúlozták. Amint Jakab fogalmaz: „Ímé 
csekély tűz mily nagy erdőt felgyújt” (Jak 3:5)!

Olvassuk el Jak 3:6 versét úgy, hogy imádkozva mélyen elgondolkozunk 
rajta! Mit mond a nyelv vagy a szavaink erejéről? Mivel szeplősíti meg (Káro-
li) vagy szennyezi be (új prot. ford.) „az egész testet”? Ezek szerint miért jobb 
inkább remegni, mielőtt egy szót is szólnánk? 

Jelképes értelemben véve a tűz kifejezhet megtisztítást (Ézs 4:4; Zak 13:9), de 
gyakrabban utal a pusztításra (lásd pl. Józs 6:24; 11:9, 11; 1Sám 30:3; Mt 7:19), 
és ide tartozik még a gonosz tanácsból fakadó szavak romboló hatása is (Péld 
16:27; 26:21). Elég egy szikra és hatalmas tűz kerekedik, ami döbbenetes gyor-
sasággal emészt meg és pusztít el mindent. A szavaink is véget vethetnek barát-
ságnak, házasságnak, tönkretehetik emberek jó hírét. A szó a gyermek lelkébe 
ágyazódva leronthatja az énképét, gátolhatja fejlődését. A bűn a földön egy lát-
szólag ártatlan kérdéssel kezdődött el (1Móz 3:1), de a mennyben is hasonló-
an indult. Lucifer a „mennyei lényeket kormányzó törvényekkel kapcsolatban 
kezdett kételyeket sejtetni” (Ellen G. White: Pátriárkák és próféták. Budapest, 
1993, Advent Kiadó. 11. o.). Nem túlzás tehát azt mondani, hogy a nyelv „meg a 
pokoltól fogott tüzet” (Jak 3:6, SZIT). Egyrészt igaz, hogy a kimondott szó örökre 
elszáll, és ami elhagyta az ajkunkat, azt nem tudjuk egészen visszavonni, mégis 
igyekeznünk kell enyhíteni, helyrehozni a kárt, amennyire csak lehet! Ha meg-
tesszük a szükséges lépéseket a csorba kiküszöbölése érdekében, ez nekünk 
is segít, hogy ne kövessük el újból ugyanazt a hibát. Nátán próféta például az 
Istentől jött újabb kinyilatkoztatást követően azonnal visszatért Dávidhoz, hogy 
kiigazítsa azt, amit korábban mondott (lásd 2Sám 7:1-17). Péter keservesen sírt, 
amiért megtagadta Krisztust, és bűnbánata őszinteségét később nagyobb nyil-
vánosság előtt is bizonyította (Jn 21:15-17).

Ugyan „a nyelvet az emberek közül senki sem szelídítheti meg” (Jak 3:8), az Ige 
arra biztat, hogy „Tartóztasd meg nyelvedet a gonosztól, és ajkadat a csalárd 
beszédtől” (Zsolt 34:14). Csak Isten Lelke segítségével lehetünk képesek ural-
kodni a szavaink felett (lásd Ef 4:29-32)! 

Olvassuk el ismét Jak 3:6-8 szakaszát! E versek értelmében miért kell 
különösen meggondolnunk, hogy mit mondunk ki? Hogyan tanulhatjuk 
meg valóban felmérni, hogy milyen pozitív, de adott esetben negatív 
ereje is lehet a szavainknak?
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november 13. csütörtök

ÁLDÁS ÉS ÁTOK

Milyen igazságot szemléltet Jakab a forrás, a fügefa és a szőlőtő példájával 
Jak 3:9-12 verseiben?

A legkevesebb, amit elmondhatunk, hogy legalábbis zavaró, ha egy keresz-
tény ember szájából áldás és átok is elhangzik! Vagy mi a helyzet azzal, ha va-
laki hét közben profán tévéműsorokat, filmeket néz, szombaton pedig elmegy 
a gyülekezetbe Isten Igéjét hallgatni? Mit mondhatunk, ha valaki hirdeti az 
igazságot, csodálatosan beszél Jézusról, később pedig trágár vicceket hallanak 
tőle az emberek? Bántania kellene a lelkünket az ilyen képeknek, mivel el-
lentétesek mindazzal, amit helyesnek vallunk! Az Istent dicsőítő ember később 
trágár vicceket mesél? Mi a baj ezzel az ellentéttel? 

Jakab a forrás példáját használja. A víz minőségét a forrása határozza meg, 
a gyümölcsét pedig a növény gyökere (vö. Mt 7:16-18). Ha tehát Isten belénk 
plántálta Igéjét, a hatása nyilvánvaló lesz az életünkben. Ennek az igazságnak 
a megértése felszabadít attól a tehertől, hogy mindenképpen „bizonyítani” 
próbáljuk hitünket. Az igaz vallás a hitben gyökerezik, ami önmagát hitelesíti, 
hasonlóképpen a tisztavizű forrásnak sem kell más bizonyság, mint az abból 
természetes módon csörgedező víz.

Viszont felvetődhet a kérdés: „Ha látnánk néhány ’pillanatképet’ Isten őszinte 
követőiről életük mélypontján (Mózesről, amikor megölte az egyiptomit vagy 
Dávidról Betshabéval stb.), vajon nem joggal kételkednénk hitük őszintesé-
gében?”   

Természetesen Isten azt akarja, hogy ne kövessünk el bűnt (1Jn 2:1), de ha 
mégis előfordul, Ádám és Éva bűnesetétől fogva megadta a bűnbocsánat le-
hetőségét. A bűnbocsánat alapja pedig a megígért Áldozatban való hit (vö. 
Zsolt 32:1-2). Viszont tény, hogy a bűn szomorúságot hoz, az engedelmesség 
pedig áldást. Mózes negyven évet töltött a pusztában, juhokat pásztorolva, 
hogy mindazt elfelejtse, ami az addig tanultakból gyilkosságba vitte. Dávid 
szenvedett Betshabétól született gyermeke halála miatt, és háza népe megosz-
tottsága élete végéig veszélyeztette országát. Biztosan bocsánatot nyerhetünk 
elkövetett bűneinkre, viszont az a probléma, hogy a következmények gyakran 
megmaradnak, nemcsak nekünk, hanem másoknak is ártva. Mennyivel jobb, 
ha térden állva kérünk erőt a győzelemhez, mintha utána kellene bűnbocsá-
natért folyamodnunk, majd azért könyörögnünk, hogy az okozott kár kezel-
hető legyen!
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november 14.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Olvashatunk a szavak erejéről Ellen G. White: Krisztus példázatai. Budapest, 
1983, H. N. Adventista Egyház. „A talentumok” c. fejezetében, „A beszéd” al-
cím alatt, 230-233. o.

„Minden családnak és minden kereszténynek kötelessége, hogy gátat vessen 
a romlott beszédnek. Ha jelenlétünkben haszontalan beszélgetés indul meg, 
váltsunk témát, ha lehet. A kegyelmes Isten segítségével ejtsünk el csendesen 
egy-egy olyan megjegyzést, vagy kezdjünk olyan témát, amely hasznos meder-
be terelheti a beszélgetést…

Sokkal többet kellene beszélnünk életünk értékes fejezeteiről! Beszélnünk 
kellene Isten irgalmáról és oltalmáról, a Megváltó határtalan szeretetéről! Sza-
vainknak a dicsőítés és hálaadás szavainak kellene lenniük. Ha gondolatvilá-
gunk és szívünk megtelik Isten szeretetével, ez társalgásunkban is kifejezésre 
jut. Arról nem nehéz beszélni, ami lelkünkben él. Emelkedett gondolataink, 
nemes törekvéseink, az igazságról kapott világos meglátásaink, önzetlen elha-
tározásaink, a kegyesség és szentség utáni sóvárgásunk olyan szavakban jut 
kifejezésre, amelyek szívünk kincseiről árulkodnak. Ha szavainkból Krisztus 
tűnik elő, akkor erő árad belőlük a lelkek megmentésére” (i. m. 232-233. o.). 

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1.  Legtöbbünknek gondot jelent, hogy szavaink túl könnyen kibuggyan-

nak, gyakran mielőtt megfontolhatnánk, mit is mondjunk. Hogyan 
tanulhatunk meg komolyan elgondolkozni, mielőtt kinyitnánk a 
szánkat? 

2.  Tudatosítsuk magunkban, hogy ránk is nagy hatása van a szavaknak! 
Végezzünk el egy kísérletet: kb. egy napig beszéljünk mindenkinek 
arról, hogy mit tett Isten az életünkben, hogyan áldott meg, hogyan 
segített át a nehézségeken stb.! Majd kérdezzük meg magunktól: 
Hogyan hatott ez a hitemre?

3.  Vajon mit árulnak el a szavaink arról, ami a szívünkben van? Talán 
jobban lelepleznek, mint gondolnánk? Mit tudnál meg önmagadról, 
ha felvennél minden szót, amit egy nap kimondasz, majd később 
lehallgatnád a felvételt? 
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BALOG MIKLÓS:
VAJON MINDENT JÓVÁTEHETSZ?

Mit embertársad ellen vétkezel te, 
azt véle tán mind jóváteheted; 
de van, mi sokszor semmiségnek látszó,
és jóvátenni többé nem lehet!

Bűnét megbánva, egyszer fölkeresi
egy pletykás asszony lelkipásztorát,
tanácsot kérni: hogy tehetné jóvá
a sok hamis hír végtelen sorát!

„Vegyen magához, kedvesem, egy párnát,
s a megbántottak küszöbére mind
tegyen belőle egy-egy tollat, aztán 
nagyon kérem, hogy jöjjön el megint!”

…Furcsa tanács… de nénink megfogadja,
s úgy jár, ahogy közülünk járna sok,
ha osztaná a tollat házról-házra,
hogy kiürül a degesz párnátok.

„Megtettem – szól a papnak –, rendben van hát?”
s dicséretet remélve rátekint…
„Sajnos, még nincs… Ez volt a könnyebb része.
Most menjen el, és szedje össze mind!”

Nagy-nagysokára visszamegy az asszony, 
s kezében az üres ciha beszél:
„Kerestem, testvér, óh, de mindhiába,
a tollakat elfújta már a szél…”

Mit embertársad ellen vétkezel te, 
azt véle tán mind jóváteheted,
de van, mi sokszor semmiségnek látszó,
és jóvátenni többé nem lehet…! 




