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JOHN & PAULA SANDFORD - A KESERŰ GYÖKÉR ITÉLETE 
  

A John és Paula Sandford által felismert és általuk „keserű gyökér ítéletének” nevezett szellemi 
dinamizmusban jó példát látunk arra, hogyan ferdíti el a sátán Isten törvényeit és elveit. Ez a név 
abból a megfigyelésükből származott, hogy az emberek a saját életükben gyakran megismétlik 
azokat a dolgokat, amelyeket a szüleik életében elitéltek. Sandfordék úgy vélték, mindezt szellemi 
elvek működése okozza. Mi mással magyarázhatták volna meg azt, hogy emberek olyanokká 
válnak, és ugyanazokat teszik, amelyet a szüleik életében elitéltek. 

A Zsidókhoz írt levél 12: 15 - ből származik a téma címe: 

„Ügyeljetek arra, hogy senki sem hajoljon el Isten kegyelmétől, hogy a keserűség gyökere 
felnövekedvén, kárt ne okozzon.” 

A keserű gyökér ítélet dinamikája az, hogy az ellenség veszi a szüleinkkel szembeni jogos vagy 
nem jogos ítéleteinket, és természetfeletti módon felhatalmazza őket arra, hogy a mi életünkben 
újratermeljék és megismételjék mindazokat, amelyeket mi a szüleink életében elitéltünk. 

A keserű gyökér ítélkezést az Isten által a mi áldásunkra létrehozott elvek táplálják, de az ellenség 
elferdíti azokat, hogy rabul ejtsen minket. 

A következő sorokban leírjuk mindezt a négy szellemi elvet: 

• Az első elv, amelyet az ellenség kihasznál az a parancsolat, hogy 

„Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened, az Úr ad 
neked.” (II. Móz: 20:12) 

• A második elv a vetés és aratás elve ezt olvashatjuk: 

„Ne tévelyegjetek: 

Istent nem lehet megcsúfolni. Hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is.” (Gal.: 6:7) 

A szellemi szférában bármit vetünk, azt kapjuk vissza, ráadásul gyakran nagyobb mértékben. 
Elültetünk egy görögdinnye-magot, és visszakapunk egy görögdinnyét. Bármit teszünk jót vagy 
rosszat, osztalékot fizetünk, akár pozitívat akár negatívat. 

• A harmadik elv, a mások megítélésével kapcsolatos, amelyet Jézus mondott ki a „hegyi 
beszédben”. 

„Ne itéljetek, hogy ne itéltessetek! Mert amilyen ítélettel ítéltek és amilyen mértékkel mértek, 
nektek is olyannal mérnek.” (Máté: 7: 1-2.) 

• A negyedik elv azokra koncentrál, akik megsértettek bennünket. Ez az elv szintén a hegyi 
beszédből származik.  

„Mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiket, nektek is megbocsát Mennyei Atyátok. Ha 
pedig nem bocsátotok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket.” (Máté: 6: 
14-16) 

Alapvetően a keserű gyökér ítélet akkor jön létre, amikor a sátán fogja azokat az ítéleteket, 
amelyeket a szüleink ellen hozunk, és démoni erővel ruházza fel azokat. Mindezek arra késztetnek 
bennünket, hogy ugyanazokat a dolgokat valósítsuk meg és idézzük elő az életünkben, amelyeket a 
szüleink életében elitéltünk. 

Helyreállítás 
 

Az ismeret beszéde ajándékán keresztül azonosíthatjuk be ezeket az ítéleteket, majd 
megtagadhatjuk és kérhetjük Isten bocsánatát az ilyenfajta ítélkezésért. A jó hír az, hogy bármit tesz 
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az ellenség Isten az Atyánk semmissé, tudja tenni. Az Atya megmutatott nekünk egy másik 
módszert is, amely hatékonyan működik a szolgálatunkban. 

A szolgálat során megkérjük a Szent Szellemet, hogy imában mutassa meg a személynek a benne 
lakozó gyermek szívének minden megválaszolatlan kérdését, illetve azokat a kérdéseket, amelyeket 
gyermekkorában sohasem kérdezett meg, de gondolkodott rajtuk, vagy amelyeket megkérdezett, de 
sohasem kapott rájuk választ.  

Úgy gondoljuk, hogy a gyermekben ezeket a megválaszolatlan kérdéseket az ellenség keserű gyökér 
ítéletté formálja.  

Az elme megváltoztatása, a megbocsátás és a keserű ítélkezés lelki-gyökereinek elvágása - 
megtagadás által - kitépi a gyökereket egyenként. 

Amikor a belső gyermek, aki sérülést kapott és feltette az összes meg nem válaszolt kérdését, 
visszatérünk rájuk és kérjük, hogy egyenként tagadja meg ezeket az ítéleteket Jézus nevében. A 
személy újfajta szabadságot kaphat arra, hogy kijavítsa a szülei ellen táplált keserű gyökér ítéletből 
származó viselkedésmintáit. Isten Szelleme megmutatja az összes ítéletet az őt megbántó szülők 
ellen. 

Mindezek az elvek alapvetően igazságban gyökereznek, amelyeket ha követünk, jó gyümölcsöket 
fognak megteremteni az életünkben 

 

Forrás: Aratás Gyülekezet 


