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Beszéd

Alapige: Kolossébeliekhez írott levél 4 rész: 6

Bevezetés:

- A beszéd olyan, mint a hajó kormánya, kicsi, de mégis ő adja az irányt.
- A beszéd egy eszköz, csak rajtunk áll, hogy az Úr ügyét munkáljuk e vele.

Tárgyalás:

- I. Mózes 1 rész: 3 vers (A beszédben erő van. Isten volt az első beszélő. Mi Isten képmására teremtettünk. S
bár beszédünk nem ugyanazon erővel bír mint Istené, de hasznos és haszontalan dolgokat is tudunk munkálni
vele.)

- Ésaiás könyve 55 rész: 10 – 11 vers (Isten beszéde megtermi a jót. Kérdés, hogy a mi beszédünk mit terem?)
- Példabeszédek könyve 15 rész: 1 vers (Beszédünk tartalmával befolyásolni tudjuk az eseményeket.)
- I. Királyok 12 rész: 4 vers és 14 vers és 19 vers (Salamon fia Roboám a rossz beszédre hallgat, aminek

eredménye szakadás. Roboámnak az Úrtól kellett volna tanácsot kérnie!)
- Példabeszédek könyve 15 rész: 23 vers (Sokszor még a jó szándékkal elmondott beszéd is lehet romboló, ha

nem akkor és úgy mondjuk, ahogy kell. A bizonyságtételnél döntő jelentősége van az időzítésnek, a tartalomnak
illetve annak, hogy milyennek látja a mi életünket a hallgató. Mennyire vagyunk hitelesek a szemében.)

- Példabeszédek könyve 15 rész: 26 vers (Az Úr szereti a tiszta beszédet, hiszen Ő is tiszta beszéddel tanít
minket.)

- Példabeszédek könyve 17 rész: 27 vers (A higgadtság a beszédben az esetek jelentős részében fontos és
szükséges. Leszámítva azt, amikor valóban az Úr lelke indítja fel az embert, és nem a saját elképzeléseit keveri
össze Isten akaratával.)

- Máté evangéliuma 21 rész: 12-13-14 vers (Jézus cselekedetét itt az Atyához kapcsolódó féltő szerelme
vezérelte. Miután pedig kiűzé az árusokat az Isten templomából, azonnal elkezdi meggyógyítani a hozzá menő
vakokat és sántákat. A hasznos beszéd tartalmát a cselekedeteknek vissza kell tükröznie. Amit mondunk, azt
először nekünk kell megcselekedni.)

- Efézusbeliekhez írott levél 4 rész: 29 verse (Csak a mi hasznos!)
- Kolossébeliekhez írott levél 3 rész: 16 (Mindig Krisztus beszéde legyen a mi szívünkben. Az Ő beszéde

vezessen minket!)
- Jakab levele 3 rész: 1 – 12 verse (A nyelv bűnei. Aki beszédben nem vétkezik az………………..)

Összegzés:

- Zsoltárok könyve 51 rész: 12 vers (Tiszta szív kérése az Úrtól!)
- Zsoltárok könyve 141 rész: 3 vers (Én az Urat kérem, hogy őrizze meg az én ajkaimat!)

Befejezés:

Záró ige: Máté evangéliuma 24 rész: 35 (Isten beszéde örökérvényű!)


