
I------------------------------- Őszinte beszéd 
Verba volant,scripta manent...a szavak elröpülnek,csak az irások
maradnak meg...hangzik a régi, jólismert latin közmondás.Ez a
mondat a köztudatban ugy él,hogy a kimondott szónak nincsen
sulya,csak a leírtnak,ezért könnyedén vehetjük a szavakat.
Nékünk keresztyéneknek nemet kell mondanunk erre a felfogásra,
mi tudjuk hogy nem mindegy mit mondunk.A szónak hitünk szerint
az ad komolyságot,hogy Isten is beszél.Az egész szentirás a
beszélő Istenről tesz tanuságot,aki szavával teremt,testet
öltött beszédével váltja meg a világot és azóta is hangzó szavával
szenteli meg övéi életét.Isten beszéde cselékedet és cselekedete
beszéd.A beszélő Isten az embert is megszólította,ezzel
különböztette meg minden más teremtményétől.Az emberi szónak
is van hatása,nem csupán levegő rezgés,több:tud örömet nyu jtani
és vihart korbácsolni az emberi életben.Nemrégen egy -rövid
mondat szállt szájról szájra a gyülekezetünkben:Gizi néni meghalt.
Csak három szó,de mennyi mindent jelentett...egy hosszu élet
minden ajándékát,simogató szeretetét,kedves szavát ,égő hitét
vesztettük el."Édesanyád meghalt" csak két szó és mit jelent?Micsoda 
vihart támaszt a lelkedben.-De örömet is tud ajándékozni a szó:
"Fia született" mondják az ideges ,fiatal apának -micsoda örömöt,
büszkeséget jelent..."Nyertünk a békekölcsön huzásán!"-jön haza  
a jóhirrel a férj és egyszerre a családban min denki örül.
Tudta Jézus,hogy milyen hatalom a beszéd,amikor tanitványaira ilyen 
módon bizta

országának térjesztését:szájukba adta igéjét,
mondanivalóját és azóta hangzik az igehirdetés.Azóta világosabban 
értjük a Példab.könyvében olvasható igét:"Mind a halál,mind az
élet a nyelv hatalmában van."/18,21/.A szó ha eseményt hirdet
hatalom,képes megmozditani az emberi lelket.Ezért hatalom
az evangéliumhirdetés.
Nemcsak az őszinte beszéd hatalom,a hazug is,meg lehet vele 
téveszteni,félre lehet vele vezetni,romlásba lehet vele dönteni 
emberi életeket.A hazug beszédben a bün egyik formáját kell 
felismernünk.Minden hazug beszéd a Sátán a buvóhelye, áll a



dolgoziklsten vele szemben az Igazság.Nemcsak kezelnek 
cselekedet hüség és igazság Zsolt.111,7 hanem Isten szava igaz
Zsolt 33,4....A Te igéd igazság../Jn.17,17/ mondja az Isten Fia,
a testetöltött isteni szó ,aki Maga az Igazság.Jézus Önmagáról,
az emberről,a bünről és a kegyelemről igazat mond.Ö valóban az,
akinek mutatja és mondja magát.Pilátus szájával szólva:Ime az
Ember,az igaz ember,aki igazán ember.János szavaival:Ö az igaz
Isten és az örök élet /I.Ján.5,2o/.
A hazugság sokféle.Van ,aki füllentésne nevezi,van aki ügyességnek 
van aki életrevalóságnak,szemfülességnek,van aki szükségnek,Még 
olyan furcsaság is előfordul,hogy emberek "szeretétből” hazudnak: 
pl.gyermekeknek /gólyamese stb./,persze ilyenkor is következik a
bűnre a büntetés.Hányszor bosszulta ez már meg magát,mikor a
gyér ek rájött arra,hogy a szülei nem mondanak néki igazat,de a
oimborák "igazat” beszélnek.Haldoklónak is szoktak igy "szeretet
től "hazudni:nem fogsz meghalni,meggyógyulsz még stb.Hányan 
nem tudtak felkészülni a halálra,mert elhazudták előlük 
a halálnak a való ságát?Lehet hazudni rágalmazás,pletyka
formájában,lehet nyájas beszéddel is,sőt még udvariasság
formájában is.Mindegy milyen a formája ahazugságnak,Isten szerint 
a hazugság-hazugság.A hazugság veszélyes.Arta a hazudnak és árt 
annak aki hallgatja,az ember uralkodási vágyát táplálja,hiszem
szavamnál valakit félre tudok vezetni...Félelmet szül:és ez 
a félelem az élet alaptónusává válik.Jaj hátha kiderül?Hazug
embert könnyebb utolérni,mint a sánta kutyát...tudja ezt minden
hazudozó,fél azért hazudik ujra,a hazugságnak nincs vége,rutinra
lehet szert tenni benne,hány és hány ember van,akit azért nem
vesznek az ember ,mert "mesélő"nek ismerik őket.Már az 
igaz szavát sem hiszik el.A hazugság közösséget rontó tényező,
a bizalmatlanság légkörét teremti meg,ezt pedig tönkreteszi az 
életet családban,munkahelyen,gyülekezetben,társadalomban.A hazug
ság legnagyobb veszélye az,hogy állandó szembehelyezkedést jelent

az igaz Istennel.Amikor hazudik az ember,akkor megtagadja az Urat. 
Minden hazugságunkban ismétlődik Péter mondata"nem ismerem
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azt az embert.. ."A hazugságban letagadom,hogy ismerem az
Igazságot.
Az őszinte szónak,az Igazságban való életnek az áldása az 
igazán szabad élet.Az Igazság szabadokká tesz titeket Jn.8,32.
Nyugodt lelkiismeretet ad,félelemmenteséletet biztosit.A
kölcsönös bizalom légkörét teremti meg ,ahol lehet alkotni,
egymást segíteni.Az igazság a reális élet talajára helyez,
ahol nem érhetnek csalódások.
Őszinte beszéd.El lehetne ezt mondani minden zavadról?Tudom 
kikérnéd magadnak,ha valaki hazugnak nevezne,de Isten előtt
nem lehet a sértődöttet játszani.Beszéljünk most is őszintén, 
Ujulás mindig csak ott következhet be,ahol valaki valamit
elismer magáról...Hol a kiut a hazugságból?Irhatnék ilyeneket:
Vigyázz a nyelvedre,beszélj kevesebbet,fegyelmezd magadat...
Mindez azonban még nem megoldás.Régi rossz fától nem lehet
várni jő gyümölcsöt.Régi,bünös szívtől nem lehet várni őszinte
beszédét,Uj szivet kérjük az uj sziv teljességéből szól a 
száj.Térj meg hazugságaidból! Isten megtisztitja a szádat is! 
Igy lehet őszinte a beszéded,ezt az Ö igéjével csel kszi:
"Legyen a ti beszédetek,ugy ugy,nem nem,ami ezeken felül van a
gonosztól van"Mt.5,37.
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