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Péld 27:19 Ahogy a víz tükrözi az arcot, úgy tükrözi az ember szíve az embert.
Mit látsz, ha belenézel a szívedbe? Milyen ember néz vissza rád? Milyen a szíved? E példabeszéd
szerint, ha meg akarjuk tudni, hogy milyen emberek vagyunk, akkor bele kell néznünk a szívünkbe.
Ezért nem mindegy, hogy milyennek látjuk a szívünket, hogy milyen a szívünk, hogy hogyan
gondolkodunk az újjászületett ember szívéről. Úgy, mint ami továbbra is gonosz, kemény, tisztátalan,
romlott, hitetlen, bűnös, csalárd? Vagyis továbbra is igaz az az ÓSZ-i diagnózis, hogy: „Csalárdabb a
szív mindennél, és gonosz az” (Jer 17:9)? Vagy ez már a múlté és Krisztusban egy új, megtisztított,
tiszta és igaz szívet kaptunk? Az életünk, a hívő életünk minősége múlik ezen a kérdésen!
Amilyennek a szívedet látod, olyannak fogod látni magadat is. És ami valójában a szívedben van, az
fog kijönni belőle.
Lk 6:45 A jó ember az ő szívének jó kincséből hoz eljő jót; és a gonosz ember az ő szívének gonosz
kincséből hoz elő gonoszt: mert a szívnek teljességéből szól az ember szája.
Tehát vagy gonosz a szívünk és tele van minden gonoszsággal, ami előbb-utóbb kibuggyan belőle
vagy jó a szívünk és jó dolgok fognak kibuggyanni belőle.
Mt 7:17-18 Minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem
teremhet jó fa rossz gyümölcsöt, és rossz fa sem teremhet jó gyümölcsöt.
Tehát hiába várjuk, hogy egy romlott, rossz szívből jó gyümölcsök, jó dolgok jöjjenek ki. Mert ha
továbbra is gonosz, rossz a szívünk, akkor gonosz dolgok fognak kijönni belőle.
1 Móz 6:5; 8:21 szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz… az ember szívének
gondolata ifjúságától fogva gonosz.
Szomorú, hogy a legtöbb keresztyén továbbra is így gondolkodik a szívéről. Azaz nincs tisztában a
szíve valódi állapotával. Nincs tisztában azzal, hogy milyen „fa”. Vagy egyszerűen hiába néznek bele a
szívükbe, az Ige szűrőjén keresztül, és hiába olvassák, hallják az ÚSZ-ből, hogy Isten már
megtisztította a szívüket, azaz hogy ők már jó „fák”, újra és újra elfelejtik ezt. Olyanok, mint az az
ember, akiről Jakab is ír: „aki a tükörben megnézi természet szerinti ábrázatát, majd miután
megnézte magát, és elment, azonnal elfelejti, hogy milyen volt.” (Jak 1:23-24).
Szóval milyen a szívünk? Milyen emberek vagyunk a szívünk, lelkünk, lényünk legmélyén?
Mt 5:8 Boldogok, akiknek szívük tiszta: mert ők az Istent meglátják.
Boldog embernek tartod magadat? Mert ha tiszta a szíved, akkor az vagy! Ez egy objektív tény, nem
érzés kérdése. Dávid is erről írt, erre a boldogságra vágyott.
Zsolt 32:1-2 Boldog az, akinek hamissága megbocsáttatott, vétke elfedeztetett. 2 Boldog ember az,
akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és szellemében [vagyis szívében] csalárdság nincsen.
Azaz a szíve tiszta, igaz, szent. Az ilyen szívűeknek minden okuk megvan az örömre! így folytatja:
Zsolt 32:11 Örüljetek az Úrban, vigadozzatok ti igazak! Örvendezzetek mindnyájan ti egyenes
szívűek!
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Igazak azok, akiknek a szívük tiszta, egyenes. Vagy mondhatnánk úgy is, hogy csak akkor lehetsz igaz,
ha a szíved igaz, tiszta, egyenes. Isten pedig azt mondja, hogy nekünk már ilyen szívünk van!
Zsid 10:22 Járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével, mint akiknek szívük tiszta a gonosz
lelkiismerettől.
Jn 15:3 Ti már tiszták vagytok
Apcsel 15:8-9 És a szíveket ismerő Isten… a hit által tisztítván meg azok [a pogányok] szívét.
Az ÓSZ-i áldozatok által nem tudott megtisztulni a szív.
Zsid 9:9; 10:2-3 Olyan ajándékokat és áldozatokat mutatnak be, amelyek nem képesek
lelkiismeretében tökéletessé tenni a szolgálattevőt… Különben megszűnt volna az áldozás, hiszen ha
az áldozó egyszer megtisztult volna, többé semmi bűntudatot nem érzett volna.
Csak egy igaz, tiszta szívből jöhetnek ki igaz, tiszta cselekedetek. Ha továbbra is gonosz lenne a
szívünk, hogyan várhatná el Isten, hogy bármi, szerinte való jót cselekedjünk, hogy jó gyümölcsöket
teremjünk? Csak kényszerként és erőlködésként élnénk meg az engedelmességet. Csak jó szívű
emberek képesek jó gyümölcsöket teremni.
Lk 8:15 Amelyik pedig a jó földbe [jó szívbe] esett, ezek azok, akik a hallott Igét tiszta és jó szívvel
megtartják, és gyümölcsöt teremnek béketűréssel.
Ezek azok, akik szívből engedelmesek:
Rm 6:17 De hála az Istennek, hogy jóllehet a bűn szolgái voltatok, de szívből engedelmeskedtetek…
Ef 6:5 Ti szolgák, engedelmesek legyetek a ti test szerint való uraitoknak… szívetek
egyenességében/őszinteségével, mint a Krisztusnak.
Ezek azok, akik szívből meg tudnak bocsátani egymásnak.
Mt 18:35 Eképpen cselekszik az én mennyei Atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátjátok,
kiki az ő atyjafiának az ő vétkeiket.
Akik szívből szeretik Istent és embertársaikat.
Mt 22:37 Jézus pedig monda néki: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből…
1 Pt 1:22-23 Lelketeket [gör. pszüché, nem pneuma, tehát nem a szívről beszél] az igazság iránt való
engedelmességben képmutatás nélkűl való atyafiúi szeretetre tisztítván meg a Lélek által, egymást
tiszta szívből buzgón szeressétek; 23 Mint akik újonnan születtetek. – csak az újjászületett ember
képes ilyen szeretetre, mert csak neki van tiszta szíve.
1 Tim 1:5 A parancsolat vége pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és igaz hitből való szeretet.
Miért vagyunk képesek tiszta szívből szeretni?
Rm 5:5 mert az Isten szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Lélek által, aki adatott nekünk.
Ez a már szívünkbe áradt, szívünkben levő isteni szeretet árad ki a szívünkből.
Jn 7:38 A ki hisz én bennem, a mint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből
(gör. gyomrából). – tisztátalan gonosz belsőből, hideg, halott, kő szívből nem ömölhetne ki tiszta élő
víz.
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Ezek azok, akik szívből hisznek Istenben, Isten ígéreteiben (tehát nem agyból, úgy elméletben) és
csodálatos imameghallgatásokat élnek át.
Mk 11:23 Mert bizony mondom nektek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj felj és ugorjál a
tengerbe! És szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg lesz neki,
amit mondott.
Rm 10:8-10 Közel hozzád a beszéd, a szádban és a szívedben van: azaz a hit beszéde, amelyet mi
hirdetünk. 9 Mert ha a te száddal vallást teszel az úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten
feltámasztotta őt a halálból, megtartatol. 10 Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig
vallást az üdvességre. – egy romlott, mocskos, bűnös szív nem képes hinni!
2 Tim 2:22 kövessed az igazságot, a hitet, a szeretetet, a békességet azokkal egyetembe, akik
segítségűl hívják az Urat tiszta szívből.
Erre a szívből fakadó hitre buzdít Salamon is:
Péld 3:5 Bizodalmad legyen az Úrban teljes szívedből; a magad értelmére pedig ne támaszkodjál
[azaz ne agyból akarj hinni].
Zsolt 112:6 [az igaz ember] szíve erős, az ÚRban bizakodik. Nem rendül meg a szíve.
Jézus egy helyen, még a halála és feltámadása előtt, azt mondta az őt körülvevő, újjá nem született,
meg nem tért, kemény szívű, Szentlélekkel még be nem töltekezett vallásos zsidó tömegeknek, hogy a
szívből származik a gonoszság és a bűn, azaz a gonosz szívből.
Mt 15:18-20 Amik pedig a szájból jönnek ki, a szívből származnak, és azok fertőztetik meg az
embert. 19 Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések,
paráznaságok, lopások, hamis tanubizonyságok, káromlások. 20 Ezek fertőztetik meg az embert.
Ezzel indirekt módon arra utalt, hogy ők maguk is gonoszak voltak (Mt 7:11), hiszen gonosz volt a
szívük.
Rm 2:5 De te a te keménységed és meg nem tért szíved szerint gyűjtesz magadnak haragot a
haragnak és az Isten igaz ítélete kijelentésének napjára. – a meg nem tért szív kemény szív!
Ef 4:18 Kik értelmükben meghomályosodtak, elidegenültek az isteni élettől a tudatlanság miatt, mely
az ő szívök keménysége miatt van bennük. – a kemény szív torz, hamis, rossz gondolkodásra vezet.
Zsid 3:12-15 Vigyázzatok atyámfiai, hogy valaha ne legyen bármelyikőtöknek hitetlen gonosz szíve,
hogy az élő Istentől elszakadjon; 13 Hanem intsétek egymást minden napon, míg tart a ma, hogy
egyikőtök se keményíttessék meg a bűnnek csalárdsága által: 14 Mert részeseivé lettünk Krisztusnak,
ha ugyan az elkezdett bizodalmat mindvégig erősen megtartjuk 15 E mondás szerint: Ma, ha az ő
szavát halljátok, ne keményítsétek meg a ti szíveiteket, mint az elkeseredéskor [azaz az ÓSZ
időszakában].
Az ÓSZ-i (Krisztus eljövetele előtt élő) zsidó nép nem volt képes hinni és szívből engedelmeskedni,
mert még nem volt új “értő szíve”:
5 Móz 29:4 De [még] nem adott az Úr nektek szívet, hogy jól értsetek, szemeket, hogy lássatok, és
füleket, hogy halljatok, mind e mai napig… nem szolgáltad az Urat, a te Istenedet örömmel és jó
szívvel.
Jézus pedig éppen azért jött, hogy ezt a szívproblémát orvosolja. Vagyis ahhoz, hogy ne ez a sok
gonoszság jöjjön ki Isten népe szívéből, szívcserére, új szívre volt szükségük. Ezt a szívcserét
3

jövendölték meg az ÓSZ-i próféták. Ez volt az egyik legnagyobb evangéliumi ígéret az ÓSZ-ben, amire
többféle képet használnak a próféták, mint pl. a szív körülmetélése:
5 Móz 30:2, 6 És megtérsz az Úrhoz, a te Istenedhez, és hallgatsz az ő szavára mind a szerint, a mint
én parancsolom néked e napon, te és a te fiaid teljes szívedből és teljes lelkedből… 6 körülmetéli az
úr, a te Istened a te szívedet, és a te magodnak szívét, hogy szeressed az Urat, a te Istenedet teljes
szívedből és teljes lelkedből, hogy élj.
Rm 2:29 Az az [igazi] zsidó, aki belsőleg az; és a szív Lélek általi, nem betű szerint való körülmetélése
az igazi körülmetélkedés.
Kőszív helyett hússzív:
Ez 36:26 És adok néktek új szívet és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és
adok néktek hússzívet.
Melynek az lesz a következménye, hogy külső kényszer helyett belső késztetés, szívbeli vágy lesz
bennünk az engedelmességre:
Jer 31:33 Hanem ez lesz a szövetség, a melyet e napok után az Izráel házával kötök, azt mondja az
Úr: Törvényemet az ő belsejükbe helyezem, és az ő szívükbe írom be, és Istenükké leszek, ők pedig
népemmé lesznek (vö. Zsid 8:10).
Jer 24:7 Olyan szívet adok nekik, amellyel megismernek engem, hogy én vagyok az ÚR; és ők népemmé lesznek, én pedig Istenükké leszek, mert teljes szívükből megtérnek hozzám.
Egyedül Isten képes végrehajtani ezt az életmentő szívműtétet. Ő képes “megnyitni” a szívünke.
Apcsel 16:14 És egy Lidia nevű, Thiatira városbeli bíborárús asszony, aki féli vala az Istent, hallgata
reánk. Ennek az Úr megnyitotta szívét, hogy figyelmezzen azokra, amiket Pál mond vala.
Apcsel 15:8-9 És a szíveket ismerő Isten… a hit által tisztítván meg azok [a pogányok] szívét.
Krisztusban már megtörtént ez a csodálatos szívcsere. Ezért írhatja az újjászületett Pál apostol már
azt (önmagáról és rólunk, hívőkről), hogy a bűn már nem az új szívből jön ki, hanem a “testből”
származik.
Rm 7:17-18 Most azért már nem én cselekszem azt, hanem a bennem lakozó bűn. 18 Mert tudom,
hogy nem lakik bennem, azaz a testemben jó…20-23 Ha pedig én azt cselekeszem, amit nem akarok,
nem én cselekszem már azt, hanem a bennem lakozó bűn. 21 Megtalálom azért magamban, aki a jót
akarom cselekedni, ezt a törvényt, hogy a bűn megvan bennem. 22 Mert gyönyörködöm az Isten
törvényében a belső ember szerint [azaz a szívemben]; 23 De látok egy másik törvényt az én
tagjaimban [azaz a testemben]…
Új, ragyogóan tiszta szívünk van! Olyanná lettünk, mint a vasember, akiknek a mellkasába egy
elképesztő energiaforrás van, ami éltet minket! Az új szív a mi “ARK reaktorunk”! És ahogy Tony
Starknak, úgy nekünk is mindennél jobban vigyáznunk kell erre a csodálatos, isteni energiaforrásra.
Péld 4:23 Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki [héb. „jön ki”]
minden élet.
Az új élet is a szívből jön ki, a megújított, megtisztított, újjáteremtett szívből! Vagyis meg kell
tanulnunk szívből élni! „Listen to your heart!” – hangzik a jól ismert sláger. Valójában mindannyian
úgy működünk, hogy szívből tudunk csak élni, és nem agyból. így vagyunk megalkotva. Nagyon kevés
ember van, aki tud úgy élni, hogy nem azt csinálja, amit szeret, hogy nincs benne a szíve, abban amit
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tesz vagy ahogy él. A becsapása nem abban áll, hogy "Hallgass a szívedre!", hanem abban, ha újjá
nem született szívű embereket biztatnak arra, hogy kövessék, éljék ki az istentelen szívük istentelen
vágyait! De mi szívünk vágya már nem istentelen, pont ellenkezőleg (Zsolt 40:9)!
És hogyan őrizhetem, védhetem a szívemet?
Zsid 13:9 Különböző és idegen tudományok által [pl. hogy a szívünk továbbra is gonosz, bűnös,
tisztátalan] ne hagyjátok magatokat félrevezetni; mert jó dolog, hogy kegyelemmel erősíttessék meg
a szív.
Hirdesd magadnak folyamatosan az evangéliumot! Ez az az üzenet, amire az új szív mindig rárezonál
és megnyugszik.
Fil 4:7 az Isten békessége, mely minden értelmet felülmúl, meg fogja őrizni szíveiteket és
gondolataitokat a Krisztus Jézusban.
Kol 3:15-16 az Isten békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hívattatok egy testben; és
hálásak legyetek. 16 A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben,
tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti
szívetekben az Úrnak.
Az Istenben nyugvó szív hálás. A hála az új szív szívverése. Minden el van rendezve, mindenem
megvan Krisztusban, megnyugodhatok és nincs más “dolgom”, nem is tudok mást tenni, mint hogy
hálát adok.
Úgy tűnik tehát, hogy fordítva ülünk a lovon. Sokszor panaszkodunk arra, hogy ésszel értjük az
evangéliumot, agyban megvan, de nem jut le a szívünkig! Pedig Isten szerint pont fordítva van. A
szívünkkel már „értjük”, hisszük az evangéliumot, a szívünket az evangélium élteti! Az agyunk, az
elménk az, amit újra és újra meg kell győzzünk az evangéliumról, az Igazságról! Nem a szívünkben
zajlik a hitharc, hanem az elménkben! Nem a szívünket kell folyamatosan megújítani, hanem az
elménket!
Rm 12:2 És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el [folyamatos jelen idő] a ti
elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.
2 Kor 10:5 Lerontván okoskodásokat és minden [gondolati] magaslatot, a mely Isten ismerete ellen
emeltetett, és foglyul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak;
A szívünk már engedelmes (Rm 6:17), az elménket, a gondolatainkat, a gondolkozásunkat kell
engedelmességre késztetni!
Kol 2:2 Hogy vígasztalást vegyen az ő szívük, egybeköttetvén a szeretetben, és hogy eljussanak az
értelem meggyőződésének teljes gazdagságára, az Isten és az Atya és a Krisztus ama titkának
megismerésére.
Nem a szívben, hanem az ismeretben kell növekednünk.
2 Pt 3:18 Hanem növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk és megtartó Jézus Krisztusunk
ismeretében.
A cél, hogy agyban, elmében, a gondolatainkban is eljussunk oda, ahol a szívünk tart: az evangélium,
Krisztus mély, bensőséges ismeretére.
Nem szívproblémánk van, hanem „elmebajunk”! Ami azt is jelenti, hogy nem tekinthetjük végső
döntőbírónak sem abszolút megbízható tekintélynek, viszonyítási pontnak az elménket. Nem szabad
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túl nagy jelentőséget tulajdonítani a folyamatos megújulásra szoruló értelemnek. Nem szabad
piedesztálra emelni azt. Ez a Felvilágosodás és racionalizmus öröksége, ami beszüremkedett a
keresztyén gondolkozásába. Fontos szerepe van az elmének, a gondolkodásnak, de nincs végső
tekintélye.
Legyünk nagyon résen, amikor Dávid zsoltárait olvassuk! Gyönyörűek a zsoltárok, én is nagyon
szeretem őket és nagyon sokszor erősít Isten a Zsoltárokból. De vannak benne olyan imák, kérsek,
amiket mi már nem kell és nem is szabad, hogy Dáviddal együtt imádkozzunk, mert ezek a kérések,
Krisztus által már teljesültek! Jó példa erre az 51. zsoltár.
Zsolt 51:7, 10-11 Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek; moss meg engemet, és fehérebb
leszek a hónál… Tiszta szívet teremts bennem, oh Isten, és az erôs lelket újítsd meg bennem. 11
(51:13) Ne vess el engem a te orczád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem.
Sok keresztyén gondolkodik úgy, és ezért is imádkozza ezt a zsoltárt, hogy amikor valami bűnt követ
el, akkor azzal beszennyezi a szívét, amit a bűnbánattal, bűnvallással újra és újra meg kell tisztítania.
Holott a fenti Igékből egyértelmű, hogy a szívünk már tiszta, egyszer s mindenkorra megtisztította azt
Jézus vére. Már tiszta szívet teremtett belénk Isten. Soha nem fog elvetni minket az arca elől, ha
vétkezünk és soha nem fogja megvonni tőlünk a Szentlelkét.
Minden okunk megvan rá, hogy a Zsoltárban szereplő kéréseket hálaadássá formáljuk, valahogy így:
“Istenem, köszönöm, hogy már megtisztítottál engem Jézus vérével, hogy fehérebb vagyok a hónál,
hogy tiszta, új szívet teremtettél belém, hogy soha sem fogsz elvetni engem a te arcod elől és soha
sem fogod megvonni tőlem a Szetnlelkedet.”
Egy másik gyakran idézett Zsoltár:
Zsolt 139:23-24 Vizsgálj meg engem, oh Isten, és ismerd meg szívemet! Próbálj meg engem, és
ismerd meg gondolataimat! 24 És lásd meg, ha van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja? és
vezérelj engem az örökkévalóság útján!
Erre alapozva szoktuk bátorítani az embereket, hogy Isten segítségével vizsgálják meg a szívüket,
nincs-e benne valamilyen gonoszság. A fenti Igék fényében azénban nem szívvizsgálatra, hanem csak
a gondolataink és a “test” mechanizmusainak a felderítésére, leleplezésére. Illetve olyan értelemben
beszélhetünk szívvizsgálatról, hogy merítsünk erőt az új szívből, a Biblia új szívre vonatkozó már
beteljesült ígéreteiből!

És mi a helyzet az 1 Jn 3:20-szal?
1 Jn 3:19-21 És erről ismerjük meg, hogy mi az igazságból vagyunk, és így győzzük meg őelőtte a mi
szíveinket, 20 Hogy ha vádol minket a szív, mivelhogy nagyobb az Isten a mi szívünknél, és mindent
tud. 21 Szeretteim, ha szívünk nem vádol minket, bizodalmunk van az Istenhez.
1. „Szerintem épp ezért fontos, hogy kimondjuk, a Biblia nem használja következetesen a
szavakat, mert nem egy meghatározott teológiát (vagy antropológiát) akar adni. Ettől még a
szívünk újjászületett, csak van amikor mégis lelkiismeretfurdalásunk van valami bűnünk
miatt, szerintem erre a belső lelki (pszichés) állapotra gondol. A másik igazság az, hogy ha el
is különítünk három részt az emberben, és kicentizzük, hogy a szellem/szív új, a pszükhé nem,
ettől még mindhárom részünk kölcsönösen hat egymásra... Lehet, hogy ezért sem húztak
nagyon éles antropológiai határokat a régiek.” (Kozák Péter)
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Vagyis: Ha netán mégis valamiféle vádat éreznénk „ott belül” (mardosna valamiért a
lelkiismeret-furdalás). Isten nagyobb a mi belső vádló érzéseinknél és mindent tud, azaz tudja
azt is, hogy tiszta, új, igaz szívünk van. Tehát ne arra támaszkodjunk, amit ott belül érzünk
éppen, hanem arra, amit Isten tud és mond, a mi új szívünkről is és ebben az isteni
igazságban erősödjünk és győződjünk meg újra!
2. A görög kifejezés (kataginószkó) jelentheti azt is, hogy „gonoszt észlel, ismer fel valakiben”.
Tehát: „Ha a szívünk felismeri is a gonoszt bennünk…” Azaz ha jelez, hogy nem az új
identitásunkkal összhangban cselekszünk…
3. Egy lehetséges magyarázó fordítás: Ha vádolna is a szív (de tudjuk, hogy a szívünk többé már
nem vádol, ld. fenti Igék, Isten sem vádol, a sátán vádol csak minket)…Ha pedig a szívünk
nem vádol minket (és ez az igazság!), akkor…megnyugodhatunk, és szívből,
lelkiismeretfurdalás nélkül bízhatunk Istenben! És ezért leszünk képesek teljes hittel kérni
Tőle bármit:
1 Jn 3:21-22 ha szívünk nem vádol minket, bizodalmunk van Istenhez, és akármit kérjünk,
megkapjuk tőle.
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További Igék…
Apcsel 5:3-4 Monda pedig Péter: Anániás, miért foglalta el a Sátán a te szívedet, hogy megcsald a
Szent Lelket, és a mezőnek árából félre tégy? 4 Nemde megmaradva néked maradt volna meg, és
eladva a te hatalmadban volt? Miért hogy ezt a dolgot cselekedted szívedben? Nem embereknek
hazudtál, hanem Istennek. – Lehet, hogy nem volt hívő?? Ugyanúgy, mint Simon mágus?
Apcsel 8:20-23 De Péter monda néki: A te pénzed veled együtt veszszen el, mivel azt gondoltad,
hogy az Istennek ajándéka pénzen megvehető. 21 Nincsen néked részed, sem örökséged e dologban;
mert a te szíved nem igaz az Isten előtt. 22 Térj meg azért ezen gonoszságodból, és kérjed az Istent,
ha talán megbocsáttatik néked szívednek gondolatja. 23 Mert látom, hogy te keserűséges méregben
és álnokságnak kötelékében leledzel.
Rm 8:15-16 Mert nem kaptatok szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak
Lelkét kaptátok, a ki által kiáltjuk: Abbá, Atyám! 16 Ez a Lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel
együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk.

Isten a szívek vizsgálója
1 Kor 4:5 Azért idő előtt semmit se ítéljetek, míg el nem jő az úr, a ki egyrészt világra hozza a
sötétségnek titkait, másrészt megjelenti a szív tanácsait;
1 Kor 14:25 ilyen módon [a prófétálás által] az ő szívének titkai nyilvánvalókká lesznek; és
így arczra borulva imádja az Istent, hirdetvén, hogy bizonynyal az Isten lakik ti bennetek.
Zsid 4:12 Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és
elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a
gondolatokat és a szívnek indulatait.
Jel 2:23 És az ő fiait megölöm halállal; és megtudják, a gyülekezetek mind, hogy én vagyok a
vesék és szívek vizsgálója; és mindeniteknek megfizetek a ti cselekedeteitek szerint.
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