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HOGYAN HOZZUNK BÖLCS DÖNTÉSEKET? 
Fábián Attila élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

Budapest, 2021. 11. 14. 
 
A bölcsességről szeretnék ma beszélni nektek, ezért ezt a címet adtam a mai üzenetnek, 

hogy: Hogyan hozzunk bölcs döntéseket? Nagyon sokat beszél a Biblia Isten bölcsességéről, 
és arról, hogyan élhetünk bölcs keresztény életet, hogyan élhetjük meg azt a bölcsességet, 
amelyet Jézus az Ő Szelleme által belénk helyezett. Ha a Bibliára azt mondjuk, hogy a 
bölcsesség és bölcsességek könyve, akkor azt hiszem, hogy ezzel egy nagy igazságot 
mondunk el. Ha azt mondjuk, hogy a Példabeszédek könyve egy koncentrált bölcsesség, ami 
egy része a Bibliának, akkor ezzel megint csak egy igazságot mondunk el, mert a 
Példabeszédek könyvét Salamon írta, akinek volt annyi bölcsessége, hogy Istentől bölcses-
séget kért. A Biblia kijelenti Salamonról, amikor még az Úr útján járt, hogy bizony az ő szíve 
egyenes volt, és nem az volt a vágya, hogy nagy gazdagsága legyen, hogy legyőzze az 
ellenségeit könnyedén, hogy egészséges legyen mindenáron. Hanem az volt a vágya, hogy azt 
az elhívást, amit kapott Istentől, hogy Izráel királya legyen, azt ő jól tudja elvégezni és 
bevégezni. Volt annyi józan esze, és volt annyi tisztánlátása, ami úgy hiszem, a szíve 
egyenességéből fakadt, hogy tudta: egyedül, saját erőből, bármilyen tehetséges, bármilyen 
tálentumai, ajándékai vannak, nem fog menni. Ezért Istentől kért bölcsességet, hogy Isten 
népét jól tudja vezetni. Ámen! 

Mi mindannyian vezetők vagyunk, te is, és én is. Mindenki az életének más-más területén, 
ki munkahelyi, ki gyülekezeti, ki családi területen, de vezető vagy. Ha van gyermeked, akkor 
vezeted őt. Ha van valamilyen felelősséged a munkahelyeden, akkor vezeted azokat az 
embereket, akik alattad vannak. Ha gyülekezetben szolgálsz, bármilyen területen, akkor is 
vezetőnek hív téged a Biblia. Természetesen vannak különbségek, nem mindenki egyforma, 
ami viszont mindenkinek fontos, vagy fontos lenne, hogy amit teszünk, bárhol az életünkben, 
olyan döntéseket hozzunk meg, amelyek jó irányba vezetik nemcsak a saját életünket, hanem 
azoknak az életét is, akik felett állunk, vagyis akik felé szolgálunk.  

Ki a bölcs ember? Vagy mi is a bölcsesség? Fel lehetne tenni ezt a kérdést, mert sokan 
tévedésben és rossz elképzelésben vannak ezzel kapcsolatban. Azt gondolják, hogy az lehet 
csak bölcs, aki nagyon sok időt megélt már ezen a földön, nagyon sok mindent megtapasztalt, 
és hosszú ősz hajú és ősz szakállú öregapó kinézete van. Az a bölcs ember, aki már sok 
mindent letett az asztalra. Ezeket nem zárja ki a Biblia, de az Isten szerinti bölcsesség azokra 
az emberekre jellemző, azokra igaz, akik Isten szíve szerint járják engedelmességben az 
életüket. Azt teszik, amit Ő mond, hogy tenni kell, és úgy, ahogy Ő mondja, hogy tegyük. 
Vannak idős emberek és persze a jelenlévők mindig kivételek, akik bolond módjára élték 
végig az egész életüket, és nem nagyon mondhatni el róluk, hogy bölcsek. Ugyanakkor 
vannak fiatalok, akár tizenévesek, akik már nagyon céltudatosan és isteni bölcsességgel 
hozzák meg a döntéseiket, azon a területen, ahol élnek.  

A bölcsesség elsősorban nem életkorfüggő. Van összefüggés, mert az élettapasztalat, a 
felgyülemlett tudás, és annak a működtetése és alkalmazása az életünkben nem hullik csak úgy 
az ölünkbe. Az az idő, amit élünk mondjuk húszéves korunkig, nem összeegyeztethető azzal az 
ötven-hatvan éves tapasztalattal, amit eleink megéltek, és megélnek. Jézus tizenkét évesen, 
amikor Jeruzsálembe ment egyszer a szüleivel, és a szülők azt hitték, hogy elveszett, de nem 
elveszett, hanem a templomban volt, és beszélt a farizeusokkal. Azt írja a Biblia Róla, hogy 
bölcs volt, már tizenkétévesen. Erre te azt mondod, de Ő Isten Fia, persze, hogy bölcs volt. De 
még csak tizenkét éves volt, mint ember, mint egy kisgyermek. Igaz, hogy a szellemében Ő 
tökéletes volt, de a lelkében neki is fejlődnie kellett. Ő nem volt feltétlenül tudatában 
kisgyermekként arról, hogy ki Ő. Bizonyára hallott a szüleitől arról, hogy milyen próféciák 
hangzottak el, jöttek a bölcsek, és mit hoztak neked, és ki vagy te, és a szelleméből idővel ez 



Krisztus Szeretete Egyház, XX. Budapest, Pesterzsébet, Török Flóris u. 76. – www.ksze.org 
 

 

felkelt benne, de az értelmében neki is fejlődnie kellett. Miért? Mert ember volt. Nem tudott 
volna kétévesen leérettségizni, vagy orvosi diplomát szerezni. Ő is végigment egy fejlődési 
szakaszon, és tizenkét évesen olyan bölcsesség volt benne, hogy az akkori írástudó farizeusok 
elcsodálkoztak rajta. Honnan lehet bennünk ez a fajta bölcsesség? Egyáltalán szükségünk van-e 
erre a bölcsességre? A Biblia azt mondja, hogy mindennél fontosabb, hogy ezt megszerezd. 
Mindennél fontosabb! Saját magáról jelenti ki a Bibliában Isten Szelleme, hogy én vagyok a 
bölcsesség. Isten Szellemét az Ézsaiás 11-ben a bölcsesség szellemének olvassuk: 

Ézsaiás 11,2. 
2. Akin az Úrnak Szelleme megnyugoszik: bölcsességnek és értelemnek szelleme, 

tanácsnak és hatalomnak szelleme, az Úr ismeretének és félelmének szelleme. 
Ő a bölcsesség szelleme, aki adatott nekünk. Az 1Korinthus 1,30 pedig azt mondja, hogy 

Jézus Krisztus lett nékünk bölcsességül, megigazulásul, szentségül és váltságul. 
1Korinthus 1,30. 
30. Tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban, aki bölcsességül lett nékünk Istentől, és 

megigazulásul, szentségül és váltságul: 
Ő adatott nekünk. Amikor újjászülettünk, Istennek ez a bölcsessége kitöltetett a mi szí-

vünkbe, mert a Szent Szellem kitöltetett a mi szívünkbe, tudja mindenki, ugye? A Szent 
Szellem kitöltetett a mi szívünkbe. Ezt elmondom még néhányszor, amíg le nem esik, hogy 
kitöltetett a Szent Szellem a szívünkbe, teljesen betölti azt, mint amikor egy pohár teljesen 
tele van. Amikor egy lufit felfújnak, mi van belül? Az a gáz, ami benne van, teljesen kitölti? 
Teljesen kitölti. Amikor kitöltetik a Szent Szellem a szívünkbe, és az Ő szeretete és az Ő 
szerelme, és ott van bennünk az a bölcsesség, amire szükségünk van, akkor miért van az, hogy 
időnként nem hozunk bölcs döntéseket? Miért van az, hogy bibliai szóhasználattal élve, 
bolond dolgokat teszünk? Mert egyikünk sem mondhatja el saját magáról azt, hogy ő aztán 
mindig, mindent tökéletesen, jól tett az életében. Amíg a világban éltünk, természetes, hogy 
nem is voltunk erre képesek, de keresztényként sem. Egyértelmű és nyilvánvaló, minden 
keresztény emberre jellemző az, hogy ő egy bölcs ember. Mondják-e nekünk, vagy ránk a 
világban, fenyegetnek-e minket azzal, hogy te egy bölcs ember vagy? Vádolnak-e minket 
azzal, hogy te egy bölcs ember vagy? Ha nem, akkor miért nem? Miközben a tizenkét éves 
Jézusról az a hír járta, hogy egy bölcs kisgyerek.  

Aztán lehetne az ifjú embereket végignézni a Bibliában. Például Józsefet, aki tudott 
nagyon bolond módjára viselkedni, de ifjú kora ellenére tudott nagyon bölcs döntést hozni, 
amikor Potifár házában az asszony megkívánta őt, és folyamatosan zaklatta szexuálisan. Nem 
egyszeri alkalom volt, hogy ellen kellett állnia, hanem folyamatosan, napról napra, és ő 
folyamatosan bölcs döntést hozva azt mondta, hogy nem! Hogyan vétkezhetnék az Úr ellen, 
és a gazdám, Potifár ellen, hogy ezt míveljem veled? – mondta.  

Úgy gondolom, hogy a bölcs ember felismerhető a döntéseiről. Az a bölcsesség, ami jelen 
van az Igében, nem válik automatikusan nyilvánvalóvá az életünkben. Ezt meg kell szerez-
nünk, és nem keveset tanít erről a Biblia. Fel fogok olvasni egy igen hosszú részt a Példa-
beszédekből, ami egy kis betekintést ad nekünk abba, hogy mennyire fontos az, hogy Isten 
bölcsességében járjunk. Mondd azt, hogy most erre akarok koncentrálni, mert én ezt meg 
akarom érteni! Én ebből hallani és tanulni akarok, és meg akarom az elmémet változtatni ez 
alapján! Mert én azokat az áldásokat és gyümölcsöket akarom megélni az életemben, amelyek 
a bölcsesség gyümölcsei. A bölcs döntéseimnek a gyümölcsei az életemben. Az Egyszerű 
fordítás szerint fogom felolvasni a Példabeszédek 8. fejezetéből az 1. verstől Isten Igéjét. 

Példabeszédek 8,1‒21. Egyszerű fordítás 
1. Figyeljetek! Bölcsesség hív benneteket, az értelem szól hangos szóval, figyeljetek! 
2. Megáll a hegyek tetején, az utak mellett, ott, ahol az ösvények találkoznak, 
3. kiált a kapuknál, a város bejáratainál, nyitott ajtóknál nyilvánosan szól: 
4. Férfiak, hozzátok kiáltok, minden ember hallja meg szavam! 
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5. Tanuljatok tőlem bölcsességet, tudatlanok, szerezzetek értelmes szívet, öntelt ostobák! 
6. Hallgassatok rám, mert életbevágóan fontos, amit mondok, és igazat mondok, ha 

megszólalok! 
7. Szájam igazságot mond, ajkam utálja a gonoszságot. 
8. Minden szavam egyenes és igaz, nincs bennük sem hamisság, sem torzítás. 
9. Mind világos az értelmeseknek, aki bölcsességre vágyik, mind megértheti. 
10. Fogadjátok meg tanácsomat, mert ezüstnél többet ér, válasszátok tudásomat, 

inkább, mint az aranyat! 
11. Mert a bölcsesség drágább a gyöngyöknél, kívánatosabb a drágaköveknél. 
12. Én, bölcsesség, az értelemmel lakom, nálam van a tudás és a tervezés. 
13. Aki tiszteli és féli az Örökkévalót, gyűlölje a gonoszt! A büszkeséget, a dicsekvést, 

a gonosz utat, a hazug beszédet mind gyűlölöm! 
14. Nálam a bölcs tanács, és a helyes ítélet, enyém az értelem, az erő és a hatalom. 
15. Általam uralkodnak a királyok, és hoznak a vezetők igazságos törvényeket. 
16. Minden uralkodó általam gyakorolja hatalmát, általam hoznak igazságos ítéletet a 

bírák. 
17. Szeretem azokat, akik engem szeretnek, megtalálnak, akik igazán keresnek. 
18. Gazdagság van kezemben, és megbecsülés, maradandó vagyon és igazságosság. 
19. Ami tőlem származik, többet ér, mint az arany, drágább, mint a színarany. Amit 

én adok, értékesebb a tiszta ezüstnél. 
20. Az igazságosság ösvényén járok, a jogosság útjának közepén. 
21. Gazdag örökséghez juttatom, aki engem szeret, házát kincsekkel töltöm meg. 
Halleluja! Mit éreztél, amikor ezt hallgattad? Mire gondoltál közben? Ahogy a füledet és a 

lelkedet ez megérinti, mi az, ami felkelt benned ezzel kapcsolatban? Úgy hiszem, hogy egy 
vágyakozásnak kell lennie bennünk, hogy én akarom ezt a bölcsességet! Én akarok ebben a 
bölcsességben járni! Egész más lenne sokszor az életünk, a hétköznapjaink, a munkánk, a 
kapcsolataink, ha bölcsek lennénk, és nem ostobák. A Biblia a Példabeszédekben és egyébként 
elejétől a végéig nem nagyon beszél átmenetről. Eléggé egyértelműen feketének vagy fehérnek 
fogalmaz a döntéseinkkel kapcsolatban, velünk kapcsolatban. Vagy bölcsnek nevez a Biblia 
minket, vagy pedig bolondnak, ostobának. Mind a kettőnek vannak szinonimái, ti is tudtok egy-
két jelzőt másokra, de leginkább magatokra, akkor és azzal kapcsolatban, amikor olyat mondtál, 
tettél, olyan döntést hoztál, amit nem kellett volna. Mindenki volt már ebben a cipőben, hogy 
mondott, vagy tett olyat, amit nem kellett volna. Pedig mióta újjászülettél, Isten bölcsessége 
benned van. Ráadásul itt azt olvastuk az elején, amit idáig nem is értettem, vagy inkább nem 
esett le, hogy a Szent Szellemről beszélünk, hogy Ő a bölcsesség és Ő vezet bennünket.  

A Szent Szellem vezetésével kapcsolatban mindig azt hallottuk, azt tanultuk, és így is igaz, 
hogy az Ő hangja szelíd, csendes lágy hang. Ő egy úriember, nem erőszakos, nem nyomulós, 
nem rád erőltetős, és mégis Ő itt magáról azt mondja, hogy kiált. Nem halk, hanem hangos. 
Ahogy ezen gondolkoztam, valami megmozdult bennem. A Szent Szellem nem erőszakos, de 
mégis hangos lehet időnként, hogy van ez? Próbáltam magamban összerakni, hogyan lehet-
séges ez. Nagyon jó, ha megértjük ennek a lényegét. Például én most itt állok, a fülemen, 
fejemen, arcomnál itt van ez a kis mikrofon, beszélek és hallod a hangomat. Tudok hango-
sabban is beszélni, és még hangosabban is tudok beszélni, és tudnék kiabálni is, és olyannyira 
tudnék kiabálni, hogy befognád a füledet. Tudnék hangosabban is beszélni, és mégis lehet, 
hogy ha van valami, ami téged megzavar, nem hallanád, és nem értenéd. Akár lehet ez egy 
fizikai dolog, de lehet ez az elmédben is. Például ha Norbi most egy nagyon hangos zenét 
berakna ide a hangszórókba, és az elkezdene dörömbölni, akármilyen hangosan beszélnék, 
kiabálnék, ordítanék hozzátok, ha van valami, ami hangosabb az én szavamnál, akkor te nem 
hallanál engem. Miért van az, hogy ha a Szent Szellem szól hozzánk, vezet bennünket 
csendes, lágy hangon, vagy az Ő bölcsessége kiált hozzánk az Igén keresztül, mi nem halljuk 
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meg? Mert van bennünk valami, ami hangosabb az Ő hangjánál. Mert jobban hallgatunk, é 
jobban figyelünk a kritizálókra, az érzelmeinkre, a sértődéseinkre, a keserűségre, jobban 
figyelünk arra, hogy más mit mond, és mit gondol, ahelyett, hogy arra figyelnénk és azt a 
hangot hallanánk meg, amit az Igében Ő maga közöl velünk.  

Végigmegyünk az Igéken, egy párat ki is emelnék ebből a hosszú sorból. Az egyes és a 
kettes versben is ott van, hogy Ő kiált hangos szóval hozzánk. Aztán itt van a kilences 
versben, aki bölcsességre vágyik, mind megértheti. Mind. Ki a kivétel a mind közül? Itt nincs 
kivétel. Aki bölcsességre vágyik, mindenki megértheti. Mindegy, hogy milyen iskolai 
végzettséged van, mindegy, hogy mennyire jól vág az agyad, mennyire vagy tehetséges 
bizonyos dolgokban, ha vágysz a bölcsességre, akkor megértheted azt. Az első tanítványok 
többsége nem értelmiségi ember volt. Nem több diplomával rendelkező akadémikus, akinek 
feltétlenül olyan intellektuális jellemzői voltak, hogy mint ahogy manapság sokaknak ez 
megvan. Az nem baj, ha nagyon jól vág az eszed egyébként, de a bölcsesség nem feltétlenül 
ettől függ, hogy megvan-e ez benned. A Biblia írja a Zsoltárokban, hogy a legnagyobb bolond 
az, aki nem hisz Isten létezésében. A legnagyobb ostoba ember az, aki nem hisz abban, hogy 
van egy magasabb, szellemi élet, aki ezt a fizikait létrehozta és uralkodik mindenki felett. 
Mindegy, hogy az illető professzor, akadémikus, alkotmányjogász, orvos, doktor, és 
akármilyen fokozata lehet, akármilyen intellektuális beállítottságú lehet, ha a világban van 
Isten nélkül, akkor a Biblia megítélése szerint ő bolond.  

Ugyanakkor az az ember, akinek akár alacsony végzettsége van és nem annyira éles eszű, 
hogy egyszer elolvas valamit, utána pedig simán vissza tudja mondani ezt fejből, de az az 
ember, aki hisz Jézusban, és aláveti magát neki, ezt az embert a Biblia bölcsnek nevezi. Főleg 
ha hallja, azt, amit Isten mond, és megcselekszi, az az ember bölcs. Ezt Jézus mondta. Akik 
hallják éntőlem e beszédeket, és megcselekszik, azokat bölcsnek nevezem, akik hallják, és 
nem cselekszik meg ezeket, azok pedig bolondok. Ki kell alakulnia az elménkben és a 
gondolkozásmódunkban egy olyan kép Isten bölcsességéről, amelyre úgy gondolunk, hogy ez 
megszerezhető, sőt ez az enyém, mert Isten ezt odaadta nekem. Ugyanakkor ez nem válik 
automatikussá az életünkben. 

Fogadjátok meg a tanácsomat, nagy értéke van a bölcsességnek, mondja a 10–11. vers, itt 
van nálam a tudás és a tervezés. Ha bölcsességről beszélünk, akkor úgy gondolom, hogy ez 
mindig előrefelé mutat. Nem visszafelé kell bölcsnek lennünk, nem visszafelé kell jó 
döntéseket hoznunk, mert nem tudunk már a tegnapon változtatni. Nem tudjuk már megvál-
toztatni azokat a döntéseinket, szavainkat, amiket tegnap, tegnapelőtt vagy pár évvel ezelőtt 
hoztunk és tettünk. Amikor ma hozunk bölcs döntéseket, ez a jövőnkre van kihatással, és ez a 
bölcsesség lényege. Ma hozunk olyan döntéseket, hogy annak jó gyümölcseit arathassuk 
holnap, holnapután, és békességünk lehessen. Ha ez nincs meg nekünk ma, akkor holnap se 
lesz meg. Hacsak bele nem kerülünk. 

Nálam van a bölcs tanács, és a helyes ítélet, mondja a 14. vers, enyém az értelem, az erő és 
a hatalom. Úgy is mondhatni, hogy minden az enyém – mondja ezt a bölcsesség. Mondja ezt a 
Szent Szellem. Mondja ezt Isten. Enyém a bölcsesség. A világ bölcsei megszégyenülnek a mi 
bolondságunk által. Mi, akiket a világ bolondnak hív, meg agyamentnek, meg agymosottnak, 
meg szektásnak, meg félkegyelműnek, aki hisz egy olyan valakiben, akit nem is lát, vagyis mi 
vagyunk az ő szemükben a bolondok, de az az igazság, hogy a mi bolondságunk Krisztusban 
bölcsesség. Ha gyakoroljuk a bölcsességünket, akkor a mi Istentől való bölcsességünk által 
képesek vagyunk megszégyeníteni a világ bölcseit. Ezt mondja a Biblia. Nekünk soha 
senkitől nem kellene szégyellnünk magunkat. Nálam a bölcs tanács, a helyes ítélet. Miért van 
az, hogy keresztények futkosnak mindenfelé, összevissza, ostobán mindenkihez tanácsokat 
kéregetni? Ha jól alkalmazod az életedben, n nem baj, ha valakitől tanácsot kérsz, de ahogy 
kéred, meg ahányszor kéred, meg ahány embertől kéred, ott abban lehetnek hibák. Úgy 
gondolom, hogy olyantól kérjél tanácsot, aki abban a helyzetben okosabbat, bölcsebbet tud 
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mondani, mint amivel te is rendelkezel. Azaz gazdasági tanácsot, vagy pénzügyi tanácsot, 
hogy hogyan kellene meggazdagodni, ne kérj olyantól, akinek egy anyagi csőd az élete. Olyan 
emberek, akik nem pásztoroltak sose, soha nem volt gyülekezet a kezük alatt, miért akarnak 
nekem vagy nekünk pásztorolási tanácsokat adni? Milyen forrásból ered az ő bölcsességük? 
Rájuk én nem tudok hallgatni. Tehát olyantól kérj tanácsot, aki megjárta már azt az utat, aki 
végigment már azokon a nehézségeken, amikben esetleg most te vagy, hogy tényleg olyan 
tanácsot adhasson neked, amivel tud neked segíteni. 

 De felhívom a figyelmedet, hogy Istennél bölcsebb senki nincs ezen a földön! Ha 
emberekbe helyezed a bizalmadat, hogy nekem ő megmondja a megoldást, vagy megveszem 
azt a vezetőknek szóló könyvet, vagy az a tanítás biztosan segít, de nem emelhetjük föl Isten 
fölé azt, amit emberek véleményeznek vagy mondanak. Bizonyára vannak benne jó dolgok, 
hasznos és alkalmazható dolgok, én is olvasok ilyeneket, de ne ezektől várjunk bölcsességet. 

Mert a bölcsesség kijelenti saját magáról, hogy nálam van a bölcs tanács. Nálam van a 
bölcs tanács! Tudod, a Zsoltárok úgy kezdődik, hogy áldott, boldog ember az, aki nem jár 
gonoszok tanácsán. Itt elsősorban nem arról van szó, hogy ezek a gonoszok olyan aljasak, 
rágalmazók és milyen rossz cselekedetekkel bíró emberek, hanem egyszerűen nem hívő 
emberek. A nem hívő embereket – bocsánat nem én írtam a Bibliát – gonosznak nevezi a 
Biblia. A nem hívő embereket sötétségnek nevezi a Biblia. A nem hívő embereket elveszett-
nek nevezi a Biblia.  

Miért kellene nekünk elveszettektől, gonoszoktól, sötétségben lévőktől tanácsot kérni? 
Miközben mi a világosság gyermekei vagyunk és az igazi világosság már felragyogott né-
künk, aki a Krisztus. Halleluja!  

Nem azt mondtam, és senki ne forgassa ki a szavamat, hogy minden egyes dolog, amit 
eleink megéltek Isten nélkül, az minden rossz, minden kukába való és semmilyen tanácsot 
nem lehet megfogadni. Nem ezt mondtam, mert nem erről beszéltem. De azt hiszem, hogy ti 
értitek a lényeget! A 17-es versben ugyanitt olvassuk azt, hogy megtalálnak, akik igazán 
keresnek. Ez egy kulcs dolog, hogy akkor lehet bölcs életet élni, ha keressük a bölcsességet, 
ha keressük azt, hogy hogyan lehetünk bölcsek. Ha nem keressük, akkor ez majd ránk ugrik 
valahogy? Az iskolába bemész és nem mész be a tanterembe, hanem a folyóson kóricálsz 
egész óra alatt, és egyszer csak jön a tudás, kivágja az osztályajtót, rád ugrik, és onnantól 
kezdve te tudod a tananyagot. Persze, hogy nem! Be kell menned oda, meg kell hallgatnod, 
meg kell tanulnod, elmélkedned kell rajta, foglalkoznod kell vele, sőt még vizsgáznod is kell. 
Az élet egyébként egy kicsit hasonlít ehhez, hogy hasonlóképpen tanulunk, hasonlóképpen 
forgatjuk magunkban és időnként vizsgázunk is.  

Mert jönnek az élethelyzetek, jönnek az élet viharai, és akkor számot kell adnunk arról, 
hogy ami bennünk van, mennyire mélyen van bennünk. Hogyan lehetséges az, hogy valaki 
tizenöt, húsz, huszonöt évig hallgatja a bölcs tanításokat, aztán olyan ostoba módon éli az 
életét, hogy rossz ránézni? Bocsánat a kifejezésért! Hogy az ember azt mondja, hogy nem 
bíznám rá a gyermekemet, hogy vigyázzon rá, de még lehet, hogy a kiskutyámat sem, mert 
olyan felelőtlen, olyan ostobán beszél, olyan ítélkező, olyan kárhoztató – és lehetne sorolni. 
Miközben hányszor hallottuk már, hogy a szeretet föláldozza önmagát? Miért vagyunk mégis 
olyan önközpontúak?  

Tanulni, tanulni, tanulni és gyakorolni, gyakorolni, gyakorolni! Így lehet előremenni és 
fejlődni. Salamonnak könnyű volt, mondhatnád! „Egyet csettintett”, imádkozott egy pár 
mondatot, aztán megkapta a bölcsességet. De jó lenne nekem is ez! Amikor újjászülettél, 
megkaptad. Ahogy a Példabeszédek írja, a bölcs ember mindazonáltal kimeríti ezt. Mint a 
kútból a vizet. Le kell engedni a vödröt, föl kell tekerni, ki kell meríteni azt a bölcsességet, 
ami bennünk van.  

Azt is meg kell látnod, hogy ez nem valahol messze van, elérhetetlen távolságban, valahol 
az Univerzum túlsó végén, hanem nagyon is közel van hozzád. De ha hangos az elméd, 
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hangos a lelked, hangosak a sérelmeid, a bántásaid, az okoskodásaid, a más emberektől való 
függés és a véleményezés, akkor bizony akárhogy kiált a Szent Szellem belőled, bármennyire 
is akarja az Ige közölni veled azt, hogy most mit kéne csinálni, van valami, ami hangosabb és 
az elnyomja. Úgy hiszem, ahogy ismerjük a Szent Szellemet, Ő nem fogja rád rúgni az ajtót, 
hogy te most mindenáron megcselekedd és meghalld azt. Voltál egy párszor már úgy, hogy 
volt benned valami kis megérzésszerű, kijelentésszerű, sugallatszerű ott benned, ott igazán 
mélyen, de mentél a saját fejed után, aztán amikor arcra estél, vagy falba ütköztél, akkor azt 
mondtad, hogy tudtam, hogy nem ezt kellett volna csinálni!  

Döntéseink hatással vannak a jövőnkre. Ha nem bölcsek a döntéseink, akkor sok mindent 
meg fogunk bánni. Van-e olyan dolog, bármi az életedben, amit megbántál? Van, persze, 
hogy van. Van-e olyan dolog az életedben, amire azt mondod, hogy Uram, köszönöm, hogy 
ezt a döntést hoztam, mert ez egy jó döntés volt? Az, hogy igent mondtál Jézusnak, az egyik 
legbölcsebb döntés, amit hozhattál az életben. Hogy azt mondtad, hogy igen, Jézus, hiszek 
benned. Ugyanakkor itt még ez nem minden, itt nem fejeződik be a dolog, mert hinni Őbenne, 
és hinni Neki, nem feltétlenül ugyanaz. Tehát az, hogy hisszük az Ő létezését, ez egy dolog, 
az ördögök is hiszik. Hinni Őbenne azt jelenti, hogy megcselekedjük azt, amit mondott.  

Tudod, hogy a döntéseink hatására barátokat szerezhetünk magunknak? Azt hiszem, hogy 
tudod. Tudod, hogy a döntéseink hatására ellenségeket szerezhetünk magunknak? A döntése-
ink hatására anyagi jólétben élhetünk, vagy rossz döntések hatására elszegényedhetünk. 
Tudtad ezt? Ha nem tudtad, akkor tudjad! A jó döntéseknek jó következménye van, a rossz 
döntéseknek pedig kellemetlen következménye van.  

Tudtad azt, hogy a jó döntések hatására megmenekülhetsz balesetektől, veszedelmes dol-
goktól? A rossz döntések hatására pedig balesetet szenvedhetsz, vagy tragédiát. Döntéseink 
hatására kapcsolatokat tudunk építeni, vagy kapcsolatokat tudunk rombolni. A döntéseink a 
mi választásaink egyben. A döntéseink árát megfizetjük: vagy élvezzük az áldásait, vagy 
pedig szívjuk a fogunkat miatta.  

A Szent Szellem bennünk van. Úgy hiszem, hogy Ő eléggé határozottan szól hozzánk, 
folyamatosan, mint ahogy a rádiójeleket folyamatosan sugározzák a rádióadóból. Most is tele 
vagyunk mindenféle láthatatlan, olyan rezgőhullámokkal, amik internetes jelek, rádiójelek, 
mindenféle elektromos jelek, amelyeket szemmel nem látunk, és nem érzékelünk. De ha a 
telefonomon lévő rádiót behangolnám, akkor bizony rá tudnék csatlakozni, sőt ha hiszed, ha 
nem, az internet itt van a levegőben. Egy wifivel, vagy routerrel, vagy mobilnettel rá tudok 
csatlakozni arra, ami a világ másik végén történik élő egyenes adásban. Ez az okos generáció 
vívmánya. Ez a vezeték nélküli kapcsolat azonban már több évezredes, mert Istennel is ilyen 
vezeték nélküli kapcsolatban vagyunk, és ami hozzá kapcsol bennünket, az a mi hitünk és a 
megfelelő gondolkozásmódunk, a megfelelő rálátásunk az Ő dolgaira.  

Az a helyzet, hogy mindig minden alkalommal szabadok vagyunk arra, hogy milyen 
döntést hozzunk. Mindig, minden alkalommal a te szabad választásod, a te döntésed az, hogy 
mit csinálsz és mindig, minden helyzetben van választási lehetőséged.  

A Biblia sokat beszél a bölcsességről és arról, hogy jó dolog bölcsnek lenni és sokat beszél 
arról, hogy bolondnak lenni bolondság. Ha őszinték vagyunk magunkkal, akkor elmond-
hatjuk, hogy mindannyian jártunk már mind a két cipőben. Mindannyian hoztunk már jó és 
bölcs döntéseket, és mindannyian hoztunk már rossz döntéseket. Minden egyes döntésünk – 
jó, ha emlékezetünkben van ez – egy elvetett mag is egyben, ami terem.  

Tehát amilyen döntést hozol, az annak megfelelően teremni fog. A rossz döntések le 
akarják rombolni a jó döntéseink eredményeit. Tehát ha vannak jó döntéseid, de hozol egy-két 
nagyon rossz döntést, ez azokat az eredményeket, amit a jó döntés tud neked előhozni, a rossz 
döntés le akarja rombolni. De ami a jó dolog, és ami miatt nem kell félned és aggódnod az, 
hogy a jó döntéseink azok vissza tudják fordítani a rossz döntéseink következményeit. Tehát 
ha te sorozatosan és fokozatosan egyre rosszabb és rosszabb döntéseket hoztál és már nagyon 
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úton van annak az aratása, hogy valami rossz dolog gyümölcsként nehezedik rád, jó 
döntésekkel bizony meg tudod akadályozni azt, hogy egy nagy fal a fejedre dőljön. Én úgy 
hiszem, hogy ez egy nagyon jó hír! Isten fölötte áll a mi rossz döntéseinknek is, abban az 
értelemben, hogy képes és akar nekünk segíteni, hogy mi betöltsük, és valóban megéljük azt, 
amire Ő elhívott bennünket! 

 A döntésed, hogy itt vagy, hogy eljöttél ma, vagy élőben nézel bennünket most a You-
Tube-on, ezek jó döntések. Döntéseket naponta hozunk, ötvenet, százat, százötvenet. Az, 
hogy felkelünk, fogat mosunk, felöltözünk, mind-mind egy-egy döntés, és nagyon sok minden 
automatikusan történik bennünk. Vannak automatizmusok, azaz berögződöttségek. Belénk 
rögzült már az, hogyan vezetjük az autót. Nem nagyon kell gondolkozni azon, hogyan kell az 
autót elindítani a ház előtt, vagy a garázsban. Mert olyan sokat csináltuk, olyan sokat 
vezettünk már, hogy automatikusan működik, nem kell ezen gondolkozni. 

 Tudod, lehet ezt a bölcsességet kifejleszteni, hogy automatikusan bölcs dolgokat tegyünk, 
csak ebben kell járni folyamatosan. Amikor azon vesszük észre magunkat, hogy elrontottunk 
valamit, akkor viszont föl kell ébrednünk, és nagyon egyenesen és őszintén szembe kell 
néznünk saját magunkkal, hogy hoppá, ezt nem így kellett volna! Ezért jó, hogy itt vagy, mert 
az elméd megújul, mert ez segít téged. Sokszor túl gyorsan hozunk döntéseket, gyorsan szó-
lunk, elhamarkodottan, aztán jön a megbánás. Az előbb fölemeltétek a kezeteket, azt mond-
tátok, hogy vannak dolgok, amiket megbántatok az életben. Nekem is van egy csomó dolog, 
amit megbántam és van egy csomó dolog, amit nem bántam meg.  

A legravaszabb itt a földön a sátán, ezt mondja a Biblia. Kígyónak nevezi őt ott a teremtés 
után és azt mondja róla, hogy a legravaszabb állat a kígyó. Ugyanakkor a Szent Szellem 
sokkal bölcsebb, mint ő. Addig, amíg Isten nélkül éljük az életünket, nincs esélyünk arra, 
hogy uralkodjunk az életben királyként, mert van egy ravasz ellenség, aki mindenáron 
kijátszik bennünket és mindenféle szinten ezt teszi. Abban a pillanatban, amikor újjászülettél, 
fordult a kocka, mert a sátán sok évezredes rutinja, hogy hogyan kell az embereket kísérteni, 
bajba vinni, hogyan kell az embereket megölni, ez a sok rutin egy apró kis porszemé válik, 
mert a Szent Szellem bölcsessége mindennél nagyobb és mindennél hatalmasabb.  

Égetően szükséges az, hogy mi ezt a bölcsességet megszerezzük magunknak, mert ha ez 
nincs meg, akkor a ravasz ellenség csapdái, hitkiüresítő próbái, és minden olyan terve, amely 
ellenünk irányul megfoszthat minket a teljességünktől. A bölcsesség legnagyobb megnyilvá-
nulásait a megváltásban és Jézus földi szolgálatában látjuk. Látjuk az Ő egész életében, ahogy 
végig élte az életét, bár az első harminc évéről túl sokat nem tudunk, de a szolgálatáról azért 
elég sok mindent. Abból sem tudunk mindent, de a lényeget, és amire nekünk szükségünk 
van, azt tudjuk, ismerjük.  

Azt mondja a Biblia, hogy mindazon dolog, amiket Ő cselekedett, csodákat, gyógyításokat 
ahhoz nem lenne elég könyv a földön, ami be tudná fogadni, ha mind le lenne írva. De a 
lényeg, amire nekünk szükségünk van, amit Isten velünk közölni akart, az meg van írva. Az a 
bölcsesség, amiben Ő járt, nekünk is rendelkezésünkre áll. Én úgy hiszem, hogy Jézus 
sikerének kulcsa a Szent Szellem vezetésében, a Vele való együttjárásban, és az Ő követé-
sében van. Mert Jézus, amit tett és ahogy tette, azt nem saját forrásából tette, hanem a Szent 
Szellemet követve. 

 Az egyik legszembetűnőbb bizonyíték arra, hogy Ő bölcsen cselekedett az, hogy teljesen 
odaszentelte az életét az Atya akaratának. Teljesen odaszentelte és alárendelte magát és 
hagyta, hogy a Szellem vezesse Őt, és nem engedte, hogy bármi eltérítse attól a küldetéstől, 
attól az elhívástól, amiért Ő erre a földre jött. Ez volt a legbölcsebb döntése, de ez nem egy 
egyszerű döntés volt, hanem folyamatos döntéshozataloknak a sokasága. Minden napon, 
amikor bármit is tett, bármit is mondott, bármerre járt, ezen bölcsesség alapján hozta meg a 
döntéseit, hogy azt a célt, amiért Ő küldetett, bevégezhesse, elvégezhesse.  
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Van-e ebben nekünk itt egy üzenet? A mi számunkra mi a legfontosabb? A mi számunkra 
mi a legértékesebb? Mi mit akarunk kezdeni és tenni az életünkkel? Ó, pásztor én nem 
vagyok prédikátor, miért kellene nekem mindenáron odaszentelni és odaszánni magam 
Istennek? Hát a kérdésed nem túl bölcs! Ha ilyen kérdés merül fel benned, a válaszom: azért, 
mert Krisztus nélkül – bármilyen elhívásod is van – nem tudod befutni a pályádat!  

Én úgy hiszem, hogy a bölcs döntéseink eredményeképpen tudunk Isten akaratában járni, 
és a legjobb hely, ahol lehetsz, az Isten akaratában van. Ha Isten akaratában van az életed, ha 
nem is vagy prédikátori elhívásban, de a munkahelyeden, a családodban, bármerre a világban, 
ahol jársz és kelsz, van valami, amit tenned kell. Mindenkinek van egy szolgálata. Ha ezt 
figyelmen kívül hagyjuk, akkor – szeretem ezt úgy fogalmazni, ahogy az előbb mondtam, 
hogy egy védelemben vagyunk, ha az Ő akaratában vagyunk – saját magunkat vonjuk ki ez 
alól a védelem alól. Az Ő bölcs tanításait, Jézusnak az életét, kijelentéseit még más vallások is 
elismerik. Ez nem kérdés. Az egy másik dolog, hogy Úrnak nem fogadják el Őt. A világ is 
egy bölcs, egy szeretetet mutató és cselekvő emberként tekint Rá, de a mi számunkra Ő 
sokkal több.  

Bizony életünk minden egyes fontos útkereszteződésében ott a lehetőségünk arra, hogy 
meghalljuk a bölcsesség kiáltását, ahogy szól hozzánk. Ez bizony már kicsiny gyermekkortól 
ott van bennünk. Ez a bölcsesség kiált: Fogadj szót anyunak meg apunak! Nem a Szent 
Szellem kiáltja ezt, hanem apa, meg anya, hogy ne rohanj ki az útra ész nélkül, hanem nézzél 
körül előtte! Ez egy bölcsesség? Persze, egy egyszerű bölcsesség.  

Az, hogy szót fogadsz az óvónőnek, aztán a tanárnőnek, a tanítónak, a középiskolában meg 
az egyetemen odafigyelsz a tanáraid szavára, mert tudnak neked valami olyasmit adni, amivel 
te még nem rendelkezel, hogy bölcsen figyelsz és tanulsz, ez mindig egy döntés. Az, hogy 
minek állsz ellen és mit utasítasz el, ez is egy döntés. Hányan voltunk lázadók tizenéves 
korunkban? Mind a két kezem fönn van. Hányan vagytok lázadók ma? Nem mered fölemelni 
a kezed! Bizony időnként mi is lázadunk és ez egy nem jó állapot. Azt gondoljuk, hogy 
nekünk van igazunk, miközben Isten bölcsessége valami mást mond és mást mutat. Az 
5Mózes könyvében a 30. fejezet 19-es verse egy alap Ige az életünkre vonatkozóan. Mond-
hatnám azt is, hogy egy olyan életvezetési tanács van benne, amely végigkíséri az egész 
életünket. Sokan ismeritek, sokan hallottátok már ezt, sokan e szerint éltek. Így hangzik: 

5Mózes 30,19. Egyszerű fordítás 
19. Tanúm az ég és a föld, hogy én elétek tártam a választást élet és halál, áldás és 

átok között! Válasszátok hát az életet, hogy sokáig élhessetek ti is, meg utódaitok is! 
Ahogy gondolkoztam, elmélkedtem ezen az Igén, itt nem csupán arról van szó, hogy Isten 

azt mondja, hogy itt van a két dolog és választhatsz közülük, hanem Ő megmondja azt, hogy 
mit válasszunk. Nem bízza ránk a döntést abban az értelemben, hogy vajon melyik a jó, vagy 
melyik a rossz, hanem elmondja, hogy az Ő véleménye szerint nekünk mit kell választani. 
Utána pedig azt mondja, hogy ha te az életet választod, akkor sokáig élhetsz, te is meg az 
utódaid is. Kiírtam magamnak ezt az „élhess” szót a héberből, azt jelenti, hogy jól élni, 
boldogulni, életben maradni, újjáéledni, meggyógyulni, egészségesen élni. Ezt is jelenti ez a 
szó, hogy élhess te is meg az utódaid is.  

Az Ige itt minket felszólít döntésre és választásra. Amire eddig nem igazán figyeltem fel, 
azt mondja itt határozottan, hogy a döntésünk hatással lesz a következő generációra is. Ezt 
mondja az igevers? Ezt mondja. Hogy dönts, válaszd az életet, hogy sokáig élhess te is és a te 
utódaid is. Tehát a te döntésed nemcsak rád gyakorol hatást, hanem a következő generációra 
is. Úgyhogy ha ezt megértjük és felvesszük ennek a felelősségét, akkor már másképpen 
gondolunk arra, hogy milyen módon, milyen szinten hozzuk meg az életünkkel kapcsolatos 
döntéseinket.  

Tudod, hogy sokan ma nem lennénk itt, ha nem hoz valaki egy olyan döntést, hogy Jézust 
akarja követni és engedelmes akar neki lenni, és eljön ebbe az országba hirdetni az Evan-
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géliumot? Lehetséges, hogy akkor Isten használ valaki mást, és ő másik lett volna engedetlen, 
akkor egy megint mást, és valahogy eljut Ő hozzánk. De nyilvánvaló, egyértelmű az, hogy ma 
sokan itt vagyunk, ez valaki döntésének következménye. Ha tovább görgetjük ezt a dolgot, a 
következő generáció úgy fogja majd élni az életét, ahogy a te Istennel való kapcsolatod és 
döntéseid hatást gyakorolnak rá. A döntéseid befolyásolják a gyermeked életét, hogy hogyan 
éled az életedet, milyen példát mutatsz, milyen viszonyban vagy az anyukájával, az apuká-
jával meg a nagyszüleivel? Hányan vagytok itt olyanok, akik egy szempillantás alatt fel 
tudjátok idézni a gyermekkorotoknak bizonyos eseményeit, hogy apa, anya hogyan viselke-
dett, és hogyan reagált bizonyos szituációkban? Mindenki tudna idézni ilyet. Aki esetleg szü-
lők nélkül nőtt fel, annak az életében is vannak gyermekkorát meghatározó, kellemetlen, rossz 
események, amikre nem szívesen, vagy éppen jó események, amikre szívesen emlékezik. 

Jézus tehát meghalt értünk, hozott egy döntést, és ezzel a döntéssel hatást gyakorolt a 
következő generációkra. De menjünk vissza a teremtésre. Ádám hozott egy döntést, mégpedig 
azt, hogy szándékosan, tudatosan ellenszegül Istennek. Ezt a döntést hozta! Ezt választotta! 
Az 5Mózes 30,19 szerint hatást gyakorolt ez a gyermekeire? Hát persze, és nemcsak az ő 
gyermekeire, hanem egész generációk sokaságára.  

Eljött Jézus és Ő is döntött. Döntött, hogy engedelmes lesz az Atyának. Megfizetem az 
árat, helyrehozom azt, amit Ádám elrontott, sőt még jobbat teszek! Ez hatást gyakorol ránk? 
Igen. Örök életet nyertünk a Benne való hit által. Ha nem is ilyen kardinális, világmegváltó 
hatást gyakorolsz te az egész világra a döntéseiddel, de a te környezetedre, az utódaidra, 
gyermekeidre, unokáidra és azokra, akik felé szolgálsz, hatást gyakorolsz a bölcs, vagy az 
ostoba, bolond döntéseiddel. Hány gyermek nőtt fel úgy, hogy otthon veszekedés, lárma volt, 
verekedés, kevélység, büszkeség volt, és egy hányatott sorsú gyermekként élte meg a kis-
gyermek és a tinédzser éveit. Hatást gyakorolt ez ezeknek az embereknek a lelkére? Igen. 
Több évtizedig képesek ezek a rossz döntések hatást gyakorolni egy gyermek lelkivilágára. 
Mindannyiunk életében lehetnek olyan dolgok, amelyek negatívak, és olyanok, amelyek 
pozitívak. Ezek is hatást gyakorolnak ránk? Így van!  

Mi van akkor, amikor újjászületünk? Ezek a lelki traumák, ezek a lelki sérelmek ott vannak 
még? Persze, hogy ott vannak! Képes Jézus meggyógyítani ebből? Nemcsak, hogy képes, 
hanem akarja is, hogy ezekből meggyógyuljunk mindannyian. Azt hiszem, hogy az is egy 
döntés a mi részünkről, ha valakinek ilyen szívfájdalma van, hogy elfogadja Jézus tökéletes 
munkáját. Ez is egy döntés! Az Igében benne van a lehetőség, hogy számodra valami jó 
dolgot teremjen meg, de ez nem automatikus, partnereknek kell ebben lennünk. Mint ahogy 
hallottál az elmúlt hetekben tanítást arról, hogy a vetés-aratás szellemi törvényszerűsége, amíg 
ez a föld ebben a formában fennáll, egy örök érvényű, globális szellemi törvény, és ez a 
legalapvetőbb dolog, amit meg kell értenünk hívőként. Benne van az, hogy a magot én vetem 
el és a termést nekem kell learatnom. Tehát nekem valamilyen módon aktívan részt kell 
vennem a vetésben is meg az aratásban is, és a köztes dolgokról nem is beszéltem. Tehát 
partner kell, hogy legyünk, mert a Biblia áldásai, ígéretei a döntéseink alapján valósulnak 
meg. Ezt elmondom még egyszer! A Biblia áldásai, ígéretei a döntéseink alapján valósulnak 
meg. Ha úgy döntesz, hogy nem kell neked Jézus, akkor nem fog megvalósulni az, hogy Ő 
eltörölte a bűneidet. Ugyanakkor már megbékült veled, megbocsájtott neked és nincs már 
probléma, de ha te azt választod, hogy nem kérsz Jézusból, akkor lehet menni a gyehennára. 
Persze ez nem nektek szól, mert ti itt vagytok, és hívők vagytok. Tehát a döntéseink 
következménye az, hogy vetünk-e magot, hogy átformáljuk-e az elménket, hogy hajlandóak 
vagyunk-e alávetni magunkat Istennek, az Ő beszédének, az Ő Igéjének. Ezek mind-mind 
döntések, és ilyen döntéseket hozunk minden nap. Halleluja! Ha már megemlítettem, hogy 
valakinek a döntése elősegítette azt, hogy mi egyáltalán Jézus mellett dönthessünk, hogy 
hallhassuk az Evangéliumot, azt is elmondom, hogy a te döntésed, a te engedelmességed meg 
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tudja változtatni más emberek életét és hatást gyakorolhatsz másokra. Mert a te döntésed 
hatására dönthet ő is Jézus mellett, amikor hirdeted neki az Igét.  

Egy picit kanyarodjunk el, de maradjunk természetesen a témánál. Vannak dolgok, amiket 
ma már bánsz – azt mondtad az előbb – és vannak dolgok, amiket nem bánsz és nagyon jó, 
hogy úgy tetted azt, amit tettél. Kérdéseket fogok feltenni, hogy elgondolkozzunk egy kicsit 
azon, hogy milyen döntéseket hoztunk az elmúlt években vagy évtizedekben? Bánod-e azt – 
ez egy fiktív kérdés csak, hogy szélesítsük az elménket –, hogy a fizetésednek 5%-át nem 
tetted félre harminc éven keresztül? Mi lenne, ha félretetted volna az elmúlt harminc évben a 
fizetésednek csak egy kicsi részét, az 5%-át? A mai napon többmilliós megtakarításod lenne. 
Szeretnéd, ha ma sokmilliós megtakarításod lenne? Ne legyetek ilyen álszerények, persze, 
hogy szeretnéd! Megtehetted volna, hogy párezer forintot csak félreteszel az elmúlt tíz évben, 
harminc évben, negyvenben? Látod ebből azt, hogy a döntéseinknek következményei vannak? 
Ha nem döntünk ilyen módon, nem gondolkozunk előre, mint ahogy mondtam, a bölcsesség 
mindig előre gondolkozik. A bölcsesség előre tekint. A bölcsesség nem nosztalgiázik, hogy 
milyen szép és jó volt tegnap meg tíz éve meg húsz éve meg harminc éve! Lehet nosztalgi-
ázni, lehet az érzelmekben elmerülni és könnyekre fakadni, hogy régen minden jobb volt, 
régen minden szebb volt. Nem feltétlenül! Annak is megvolt a szépsége és jósága, és abban is 
megvoltak a megharcolni való dolgok.  

De a bölcsesség, és maga Isten is, mindig előrefelé tekint. A bölcs ember ma hoz olyan 
döntéseket, hogy holnap jól érezze magát. Joyce Meyertől hallottam egyszer, hogy ha ő este 
elmegy a konyhában a mosogató előtt és látja a mosatlant, akkor elmosogat, hogy ne másnap 
reggel kelljen mosogatni, mert nem akarja így kezdeni a napot. Van az a mondás, hogy amit 
ma megtehetsz, ne halaszd holnapra! Nem azt mondtam, hogy amit ma megehetsz, hanem 
amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra! Van ebben egy bölcsesség? A világ is ismeri ezt a 
bölcsességet? Hogyne ismerné, és gyakorolja is. Néha még jobban csinálják ezt nem hívő 
emberek, mint mi. Ezt nem nagy büszkeséggel mondom, inkább szégyenkezve. Na, még egy 
ilyen kérdés, jó? Bánod-e, hogy az elmúlt húsz évben minden este jól teleetted magad? Túlsá-
gosan sokat vacsoráztál és ledőltél a tévé elé, húsz éven keresztül. Csak egy példaképpen 
mondtam és nem célzok senkire sem, de lehet, hogy nem lennének súlyproblémáid. Bánod-e 
azt, hogy nem mozogtál eleget, megfelelő módon az elmúlt tíz, tizenöt, húsz évben? Mert 
akkor lehet, hogy nem fájna a derekad most éppen, fittebbek és erősebbek lennének a lábaid.  

Egy kicsit érzelgősebb területre hadd evezzünk, senkinek a lelkivilágában nem akarok 
turkálni, mert mindenki saját maga tudja. Bánod-e azt, hogy nem mentél oda valakihez meg-
beszélni dolgokat addig, amíg volt rá lehetőséged az elmúlt öt, tíz, húsz vagy negyven évben? 
Bánod-e ezt, mert most már nincs erre lehetőséged. Ez is mindig egy választás, egy döntés 
kérdése. Vagy éppen bánjuk-e azt, hogy nem szántuk oda magunkat jobban az Ige hallására, 
az Istennel való közösség építésére? Bánjuk-e azt, hogy belesüppedtünk időnként a vallásos-
ságba, az egyhangúságba? Csak teszem kötelezően, eljövök vasárnap gyülekezetbe, éneklek, 
dicsőítek, hallelujázok, meghallgatom, de szép volt! – és hazamegyek. Lehet ezt másképpen is 
csinálni, úgy, hogy van benne élet. Én úgy hiszem, hogy bölcs dolog időben érkezni a munka-
helyre, nem elkésni, ugye? Bezzeg a gyülekezetből olyan könnyedén elkésünk, nem? Ez nem 
vádlás, csak gondolatébresztő. A munkahelyeden mit szólnak, ha folyamatosan késel? 
Tudom, hogy ennek nagyon ítélkezős kicsengése és szájíze van, de nem ez motivál, hanem az, 
hogy az elmédet, a lelkivilágodat egy picit fölkavarjam. Ez viszont szándékos! Mit engedünk 
meg a világban, mit engedünk meg Istennel szemben?  

Arról még nem is beszéltem, hogy a munkahelyedről sem jössz el a munkaidő lejárta előtt, 
mégsem merem mondani a gyülekezeti alkalom végét, mert még a végén magadra veszed. 
Nem vádol téged Isten, nem kell ettől félni, ez benned van. Ez egy mentalitás, egy hozzáállás 
és egy életvitel. Én úgy hiszem, hogy lehet bölcsen meghozni ilyen döntéseket, és lehet 
bolond módjára meghozni ilyen jellegű döntéseket is. Nem kell feltétlenül nagyon különleges 
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dolgokra gondolni, egyszerű hétköznapi dolgokra. Amikor dicsőítést énekelünk, akkor 
tudnunk kell, mit csinálunk. A dicsőítő zenekar nem azért van itt a színpadon, hogy téged jó 
hangulatba hozzon. Neked kellene őket jó hangulatba hozni, hogy bejössz, és már szétvet a 
dicsőítésre való vágy, hogy imádni akarom az Urat! Lehetne ezt így? Én hiszek ebben! 
Tegyük meg a mai napon azt, aminek holnap örülni fogunk, hogy ma megtettük! Tegyük ma 
azt, aminek örülni fogunk holnap, hogy megtettük! 

 Van egy-két dolog, amiért én nagyon boldog, örömteli és hálás vagyok Istennek, hogy 
rávezetett, hogy megtegyem. Két dolgot említek. Az egyik például az, hogy huszonhat éve a 
jövedelmem tíz-húsz vagy akárhány százalékát, mindig és minden bevételemből, minden 
egyes hozzám jövő anyagi dologból, folyamatosan az Úr szolgálatára, az Evangélium terje-
désére szántam oda. Így van ez ma is, hogy a jövedelmemnek egy bizonyos részét erre a célra 
szánom. Nagyon hálás vagyok ezért Istennek, mert bebizonyosodott a számomra, hogy ez egy 
rendkívül bölcs döntés. Mielőtt azt gondolod, hogy most veregetem a vállamat, hogy én aztán 
nagyon tudok valamit, nem erről beszélek, hanem arról, hogy én most ennek élvezem az 
áldásait! Számomra ez gyümölcsöződik, mert folyamatos aratásban vagyok, mivelhogy 
folyamatos vetésben is voltam és vagyok, mert döntöttem. Van az a dal, hogy döntött a 
szívem, követlek Jézus. Ezt lehet énekelni, érzelmektől átitatva és könnyes szemekkel, és meg 
lehet megélni a hétköznapokban. Életem egyik, ha nem a legjobb döntése az volt, hogy 
amikor Isten hívott a szolgálatra, akkor vállaltam és azt mondtam, hogy igen, szolgállak 
Téged. Hivatalba álltam húszévesen, olyan taknyos kölyökként, hogy el sem tudom mondani. 
Ha ezeket a döntéseket nem hozom meg akkor, ma nem lennék itt!  

Van még pár ilyen döntés. Azokról a rossz döntésekről, aminek hosszú listája van, arról 
nem beszélek. Azt majd kettesben, ha valaki nagyon kíváncsi rá. Nem büszkeségből mondom 
ezt el, hanem példaképpen, hogy ez így működik. Te is tudnál bizonyára mondani ilyeneket, 
hogy milyen jó, hogy azt a szakmát tanultad, milyen jó, hogy arra a munkahelyre mentél, 
milyen jó, hogy azt a nőt vetted feleségül vagy igent mondtál annak a férfinak, milyen jó, 
hogy nem csak egy, hanem három gyermeket is vállaltatok közösen. Lehetne sorolni, hogy 
milyen teljességet hozott a te döntésed a te számodra. Bizonyára tudnál sorolni egy-két olyan 
döntést is, aminek megittad a levét. Esetleg a döntésed miatt adósságba kerültél, baj történt 
veled és sorolhatnánk. Ilyenek is vannak.  

Tegyük meg azt ma, aminek holnap örülni fogunk, hogy megtettük! Itt az ideje a válto-
zásnak, én úgy hiszem. Itt az ideje annak, hogy felnövekedjünk, és itt az ideje annak, hogy 
felelősségteljes döntéseket hozzunk. Akik itt vagytok ebben a teremben, ti mind felnőtt 
emberek vagytok. A felnőtt ember egyik jellemzője, hogy felelősségteljes döntéseket hoz. 
Úgy kell élnünk, hogy tudjuk, hogy eljön a holnap! Nem élhetünk csak a mának, carpe diem, 
ahogy a világ. Éljük meg a mában a jó dolgokat természetesen, de tudjuk, hogy eljön a 
holnap, és a mai döntéseinknek kihatása van a holnapra! A Példabeszédek első fejezetében a 
20-as verstől olvasom! 

Példabeszédek 1,20–23. Egyszerű fordítás 
20. Bölcsesség az utcákon kiált, zsúfolt piactereken szól hangosan,  
21. forgalmas kereszteződéseknél, s a városkapuk előtt szól: 
22. „Ó ti tudatlanok, meddig ragaszkodtok még a tudatlansághoz? Ti gúnyolódók, 

meddig csúfolódtok még? Ti öntelt ostobák, meddig gyűlölitek az igazi tudást? 
23. Bárcsak hallgatnátok figyelmeztetésemre, akkor kijelenteném nektek titkaimat, és 

megértetném veletek tanításomat! 
A bölcsesség azt is jelenti, hogy azt az ismeretanyagot, azt a tudást, amit megszereztünk, 

tudjuk használni. Ha a tudást és a bölcsességet akarnánk vizsgálni, a tudás egy ismeret. 
Tudjuk azt, ha már az Igéről beszélünk, hogy mit mond az Ige. Tudjuk azt, hogy Jézus 
sebeivel meggyógyultunk, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy az egyszülött Fiát adta, 
hogy valaki hiszen Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tudjuk például a 
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2Korinthus 5,21-ből, hogy aki bűnt nem ismert, Isten bűnné tette értünk, hogy mi Isten 
igazsága legyünk Őbenne. Ezeket tudjuk, ismerjük. A bölcsesség azonban ezeket tudja mind 
alkalmazni a saját életére! A bölcs ember ezeket mind meg tudja fogni és tudja, mit kezdjen 
ezzel. Nem csak egy lexikális tudás, nem csak egy elmebeli ismeret, hanem egy olyan 
gyakorlati, tapasztalati megcselekvése az Igének, ami jó gyümölcsöket terem. Lehet azt tudni 
és ismerni, hogy Isten szeret engem, lehet erről információ, és lehet ismerni huszonkét darab 
Igét erről vagy kétszázhúszat, de ha mégis depressziós vagy, akkor nem használod ezeket az 
Igéket! A bölcs ember tudja, hogy ez az enyém, és alkalmazza ezeket. A depresszió mindig 
kivétel nélkül a helytelen gondolkodásmódból fakad. Tudod, sok ember van, aki szenved 
attól, hogy ismeri az Igét, tudja idézni, ki tudja mondani, mégis egy vereségnek éli meg az 
életét. De a bölcsesség és a tudás között ez a különbség. A bölcsesség tartalmazza a tudást és 
még afölött többet. Olyan ez, mint az ötezres meg a húszezres, mind a kettő jó, de a húszezres 
azért jobb, mert tartalmazza az ötezrest és még fölötte többet is. A Prédikátor 8-ra lapozzatok! 

Prédikátor 8,1–5. Egyszerű fordítás 
1. Ki hasonló a bölcshöz? Ki tudja megmagyarázni a dolgok értelmét? A bölcsesség 

ragyogóvá teszi arcodat, megenyhíti szigorú vonásaidat. 
2. Azt mondom: engedelmeskedj a király parancsának, az Istenre tett esküd miatt! 
3. Ne tagadd meg könnyelműen a királynak való engedelmességet, és bátran állj elő a 

javaslatoddal, mert a király mindent megtehet! 
4. Hiszen a király szava hatalmas, ki vonhatja kérdőre: „Mit teszel?” 
5. Aki engedelmeskedik a király parancsának, azt nem éri veszedelem. A bölcs tudja, 

hogy mikor, mit és hogyan kell tennie. 
Ámen. Az utolsó mondatot még egyszer olvasom: A bölcs tudja, hogy mikor, mit és 

hogyan kell tennie. Ha te bölcs vagy, akkor soha nem jön ki olyan a szádon, hogy nem tudom, 
mit tegyek! Olyan kilátástalan a helyzet, hogy nem tudom, mit csináljak! Az elmédben lehet, 
hogy nem tudod, de a szellemedben ott van a bölcsesség. Azt kell mondanod, hogy még nem 
tudom, mit fogok tenni, de megkeresem, kikutatom azt a bölcsességet, amely a Szellem által 
bennem van! Meghallgatom, hogy ő mit mond nekem és az alapján fogok döntést hozni, és 
megteszem. Van különbség a kettő között? Nagyon nagy különbség van! A bölcs ember azt 
teszi ma, ami miatt elégedett lesz holnap. Ámen.  

Köszönöm a türelmeteket! Halleluja! Dicsőség Istennek! Ez a gyülekezet a bölcsek gyüle-
kezete. Bölcsek vagytok, mert itt vagytok, eljöttetek ma. Ha van lehetőséged arra, hogy 
elgyere közénk, aki most otthon nézel bennünket, bátorítalak, hogy az a bölcs döntés, hogy 
eljössz! Ha most nem is tudtál, majd legközelebb, de vegyél részt itt az alkalmon élőben 
közöttünk. Persze ha nem jöttök el, akkor is szeretünk benneteket. Az a helyzet, ha bolond 
módjára viselkedik bármelyikünk, Isten, akkor is szeret minket. Ez egy nagyon-nagyon jó 
dolog! Az Ő hozzánk való viszonyulása nem változik meg, akármit is csinálunk. De ez egy 
másik üzenet lesz majd. Halleluja! Dicsérjük Őt! 

Jó utat kívánunk annak, aki szolgálatba megy! Legyen áldás az utatokon!         
 
*A függőleges vonallal jelzett igeversek más fordításból származnak. 
A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik. 


