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M7 – BIBLIAI IGÉK ÉS MAGYARÁZATUK 

 

KIOSZTANDÓ oszlop (csoportonként) TANÁRI MAGYARÁZAT 

 

„Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra 

fordította azt, hogy úgy cselekedjék, ahogyan az ma 

van, és sok nép életét megtartsa.” 

(1Móz 50,20) 

 

Ha haragszol valakire, gyűlölködsz, próbáld tudatosítani 

magadban, hogy Istennek terve van veled, és a rosszat jóra 

tudja fordítani! Lehet, hogy más élete is megváltozik látva a 

te példádat. Sokszor nehéz, de várd ki! 

 

„Tégy le a haragról, hagyd a heveskedést, ne légy 

indulatos, mert az csak rosszra visz” 

(Zsoltárok könyve 37,8) 

 

Ha felismered, hogy most nem szabadna ennyire 

indulatosnak lenned, meggondolatlanul olyan szavakat 

vágnod mások fejéhez, amit később megbánsz, próbálj 

elvonulni, valahol megnyugodni, és később elnézést kérni, 

bevallva, hogy magával ragadtak indulataid… 

 

„Az értelmes ember türelmes, díszére válik, ha 

megbocsátja a vétket.” 

(Példabeszédek könyve 19,11) 

 

A ti korotokban nagyon nehéz türelmesnek lenni. 

Meg kell próbálnotok uralkodni magatokon, ha ez nem 

sikerült, el kell mondani a másiknak, hogy mennyire 

sajnálod, ahogy viselkedtél vele. Ha más egyéb pl. családi 

okaid is vannak, és ez a konfliktus csak az „i”-re tette fel a 

pontot, megértőbbek lesznek veled, mert ők is voltak már 

hasonló helyzetben. Az őszinteség sokszor segít, főleg 

barátaid között. 

 

„A viszály kezdete olyan, mint amikor megindul az 

árvíz, azért tartsd távol magad a perpatvartól, mielőtt 

kitör.” 

(Példabeszédek könyve 17,14) 

 

Nagyon hasznos, ha látod egy helyzetben, hogy konfliktussá 

fog alakulni, ne várd meg amíg kialakul, próbáld „rövidre 

zárni”. Amennyiben elkerülhetetlen a konfliktus, menj el, ne 

keveredj bele. 

„… és Isten békessége, mely minden értelmet 

meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és 

gondolataitokat a Krisztus Jézusban.” 

(Filippibeliekhez írt levél 4,7) 

 

Tudod-e a haragodat kezelni? Ki tud ebben segíteni, csak 

kérned kell? (V: Isten) A Biblia igéi segíthetnek, hogy 

megtanuljunk uralkodni indulatainkon, haragunkon. Isten 

szeretetteljes szavai biztatnak, bátorítanak és segítenek 

bennünket. Az utolsó igevers, a már megtörtént, talán 

megoldhatatlannak tűnő problémáinkra is vigaszt nyújthat. 

 

 


