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A BÖLCSESSÉG KEZDETE EZ: SZEREZZ BÖLCSESSÉGET! 
Fábián Attila élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

Budapest, 2021. 11. 28. 
 
Prófécia: 
Azt mondja az Úr neked: Elhívtalak, nem te ajánlottad fel magad, én hívtalak el téged! 

Több mindenre hívtalak el, mint amit te meg tudnál tenni magadtól. Ahogy nekem szükségem 
van rád, úgy neked is szükséged van Rám. Az én erőm a te erőtlenséged által végeztetik el. 
Érj az erődnek a végére, hogy az én Szellemem tudjon mozdulni, hogy végre beléphess oda, 
amiről álmodsz, hogy megláthasd azt, amit megjelentettem már neked! 

Köszönjük, Atyánk, a gondoskodásodat, azt az el nem múló szeretetet, amellyel vagy 
felénk, amely hatalmasabb, mintsem hogy be tudnánk fogadni, vagy meg tudnánk érteni.  

Szent vagy, Uram, örökké! Halleluja! 
Atyánk, bármibe kezdünk most, bármit teszünk most, a Te Neved magasztaltassék fel! Bár 

kívánunk itt lenni most, ebben az imádatban még többet és többet! Köszönjük Neked. Kö-
szönjük! Halleluja! Jézus neve legyen áldott! Ámen.  
 

Tanítás: 
Halleluja! Atyánk! Jézus nevében imádkozunk az elhangzó üzenet előtt, és hisszük, hogy 

amit elkészítettél számunkra, az építésünkre lesz, építeni fogja az életünket. Készek vagyunk 
arra, hogy befogadjuk a bölcsességedet, a tanításodat, és készek vagyunk arra, hogy elfogad-
juk hitből hitbe, szellemből szellembe mindazt, ami ma itt elhangzik. Jézus nevében, Ámen. 
Halleluja! 

Lapozzunk a Példabeszédek 4. fejezetére, az 5-6-7-es verset szeretném felolvasni a Károli 
fordítás szerint. Ezek az igeversek igen ismertek, szeretjük használni, és a mai alkalommal 
ezek lesznek a középpontban. Ahogy két héttel ezelőtt Isten bölcsességéről volt szó, és egy-
két fontos alapigazságot lefektettünk, úgy ezt ma folytatjuk és elmélyedünk ennek a tanulmá-
nyozásában.  

Példabeszédek 4,5‒7. 
5. Szerezz bölcsességet, szerezz eszességet; ne felejtkezzél el, se el ne hajolj az én 

számnak beszédétől. 
6. Ne hagyd el azt, és megtart téged; szeresd azt, és megőriz téged. 
7. A bölcsesség kezdete ez: Szerezz bölcsességet, és minden keresményedből szerezz 

értelmet. 
Halleluja! Dicsérjük Istent azért, hogy ez ide le van írva nekünk. Nemcsak itt van ez leírva, 

sok más helyen is, de itt nagyon szépen összefoglalja. Később megnézzük az Egyszerű 
fordítást is, amely még jobban megmutatja, hogy miről is van szó. A mai alkalomnak azt a 
címet adtam, hogy: A bölcsesség kezdete ez: Szerezz bölcsességet! 

Ha meg kéne fogalmazni, hogy mi az elsődleges, legfontosabb dolog, amire szükséged van 
ahhoz, hogy a keresztény életedet jól meg tudd élni, hogy az élet viharaiban szilárdan tudj 
állni, hogy keresztül tudj menni azokon a nehézségeken, próbákon, amiket a világ hoz eléd, 
akkor itt van egy kijelentés. Ez egy nagyon fontos dolog, amit nem hagyhatunk figyelmen 
kívül. Egy felszólítás és iránymutatás, hogy szerezz bölcsességet! Ha azt mondom mondjuk 
Istvánnak, hogy szerezzen nekem egy ilyen és ilyen típusú laptopot, ilyen processzorral, ilyen 
hangkártyával, akkor ő tudni fogja, hogy hova menjen el, hogy megszerezze nekem. Ha azt 
mondom bármelyikőtöknek, hogy szerezzetek nekem egy kiló kenyeret, hogy egyszerű 
példával éljek, akkor tudni fogod, hogy hova menj érte? Oda tudsz elmenni érte, ahol lehet 
kenyeret kapni. Bizonyára nem a barkácsboltba fogsz menni. Ha azt mondom, hogy szerezz 
nekem egy liter tejet, akkor hova fogsz menni érte? Oda, ahol árulnak tejet. Vagy ha falun 
élsz esetleg, és van tehened, kimész az istállóba. Tudod azt, hogy hova kell érte elmenned.  
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Ha azt mondom neked, hogy szerezz bölcsességet, akkor hova mész azért? Honnan szerzed 
meg? Lehet-e ezt a világból valahonnan beszerezni? Van-e valamiféle bölcsességárusító 
könyvtár vagy iskola, vagy tanulmány, vagy bármi, ami bölcsességet adhat neked? Sokféle 
bölcsesség van a világban, de az a fajta bölcsesség, amiről a Biblia ír, az a fajta bölcsesség 
egyedül Jézus Krisztusban van meg, az Ő Szellemében van meg, az Ő Igéjében van meg. Ha 
azt mondja az Ige neked, hogy szerezz bölcsességet, akkor hova kell menned bölcsességért? 
Nagypapához, anyuhoz, a sok időt és sok tapasztalatot megélt emberekhez? Nem mondom, 
hogy ez nem jó, mert nagyon sok jó, hasznos, bölcs tanácsot tudnak adni azok, akik 
Krisztusban végigjárták azokat az utakat, amelyeket te esetleg most kezdesz el. De a végtelen, 
a kimeríthetetlen, a tévedhetetlen bölcsesség kinél van? Nem embernél, hanem Istennél, a 
Szent Szellemnél. Nem véletlenül mondja a Biblia azt, hogy a Szent Szellem a bölcsesség 
Szelleme. Az Ézsaiás 11,2-ben olvassuk ezt a Szent Szellemről.  

Ésaiás 11,2‒4. 
2. Akin az Úrnak Szelleme megnyugoszik: bölcsességnek és értelemnek szelleme, ta-

nácsnak és hatalomnak szelleme, az Úr ismeretének és félelmének szelleme. 
Jézusról beszél itt az Ige, egy próféciaként. Azt mondja el, hogy jön majd a Messiás, és 

különböző próféciák vannak a fejezetben előtte, utána, és úgy jellemzi Őt, hogy akin az Úrnak 
Szelleme megnyugszik, és itt felsorolja a tulajdonságait, a Szent Szellem megnyilvánulásait: 
bölcsességnek szelleme, értelemnek szelleme, tanácsnak szelleme, hatalomnak szelleme, az 
Úr ismeretének és félelmének szelleme. De itt nem fejezi be. 

3. És gyönyörködik az Úrnak félelmében, és nem szemeinek látása szerint ítél, és nem 
füleinek hallása szerint bíráskodik: 

4. Igazságban ítéli a gyöngéket, és tökéletességben bíráskodik a föld szegényei felett; 
megveri a földet szájának vesszejével, és ajkai leheletével megöli a gonoszt. 

A Biblia azt tanítja az 1Korinthus 1,30-ban, hogy Jézus lett nekünk, Jézus adatott nekünk 
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. 
Azt tanítja a Római levél 5. fejezet 5-ös vers, hogy a Szent Szellem kitöltetett a mi 

szívünkbe, szeretet által. 
Róma 5,5. 
5. A reménység pedig nem szégyenít meg; mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi 

szívünkbe a Szent Szellem által, aki adatott nékünk. 
Az Ő szelleme benne van a szívünkben. Kitöltetett. Akkor hol kell keresnünk a bölcsessé-

get? Jó, ezt megértjük, mert amikor problémákkal szembesülünk, amikor nehézségbe, 
megoldhatatlan, átugorhatatlan akadályba ütközünk, vagy olyan falak vannak előttünk, amit 
nem tudunk a saját értelmünkkel, a saját erőnkből megoldani, akkor tudnunk kell, hogy van 
egy magasabb rendű értelem. Egy magasabb rendű szellemi dimenzió. Ez egy olyan szellemi 
erő, amely Krisztusban van, és mivel te Őbenne vagy, ezért ez már benned van. Az a 
bölcsesség, amire szükséged van, az már el van rejtve a szellemedben. Sőt ki van oda töltve. 
Ezért, amikor kérdésekre akarsz választ, nagyon sokszor nem kívülről kell várnod, hanem 
belülről. De ez nem a te saját egyéni képességed és forrásod, megértésed, hanem az a Szellem, 
akit Isten beléd öntött. Hogyan tudod megismerni azt, ami benned van? Úgy, hogy rátekintesz 
az Igére. Mert az Ige mondja meg azt, hogy mi van benned. Semmi nincs más a világon, ami 
meg tudná mutatni azt, hogy mi van benned, csak Isten Igéje, az Ő beszéde. 

Miért? Mert ez a tükör. Hogyan tudod megnézni, hogy nézel ki? Odaállsz a tükör elé és 
megnézed benne magadat. Hogyan tudod megnézni, hogy milyen a szellemed? Hogy igazán 
mi van belül? Úgy, hogy oda állsz az Ige tükre elé, és belenézel. Nem feledékeny hallgatója 
vagy ennek, hanem megtartója. Amikor az Ige azt mondja neked, hogy Isten szeret téged, 
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hogy megváltott téged, hogy meggyógyított téged, hogy áldott vagy, hogy megigazult vagy, 
hogy a Szellem benned van, akkor ezt neked meg kell látnod! Még azt is meg kell látnod, 
hogy a bölcsesség, amire szükséged van, ott van benned és ezért soha nem kellene azt monda-
nod, hogy nem tudom, mit csináljak! Fogalmam sincs, hogy ebben a helyzetben mit tegyek! 
Mert ha így beszélsz, akkor korlátozod Istent a saját magad értelmére, a saját magad meg-
győződésére, a saját magad korlátaira. De Ő korlátlan, és az Ő korlátlan nagysága be van 
zárva ebbe a korlátozott testbe. Önmagában ezt is felfogni, megérteni nem könnyű, tudom. De 
amikor arról beszélünk, hogy szerezz bölcsességet, az Ige felszólít, hogy szerezz bölcsességet, 
akkor ezt komolyan gondolja.  

Miért mondja itt Salamon azt, hogy szerezz bölcsességet? Gyakorlatilag itt ez egy tanítás, 
amivel az apa tanítja a fiát, és ez igaz ránk ma is, ahogy az Atya szól hozzánk, és tanít minket, 
hogy gyermekem, én szeretlek, odaadtam neked mindent, de ezt neked meg kell szerezned, 
birtokba kell venned! Mert ez a bölcsesség nem automatikusan nyilvánul meg az életedben. 
Az, hogy mikor milyen döntést hozzál, hogy mikor merre indulj, merre menj, vagy merre ne 
menj, ez nem automatikusan történik meg az életedben, hanem ahogy követed Isten Szelle-
mét, jó döntéseket hozol és Ő elvezet téged arra az igazságra, amelyet az Atya mondott neked. 

Sokan összetévesztik azt a bölcsességet, ami a világban van, azzal a bölcsességgel, amely 
Istennél van. A kettő teljesen más. Sokak elismerik és magasztalják az ember tudományát, a 
magas iskolai végzettségeket, a professzori, a doktorátusi, és mindenféle címeket, az olvasott-
ságot, a tájékozottságot, és a sokrétű ismeretet. Én is bátorítalak téged, hogy minél inkább 
legyél tanult, legyél tisztában a világ dolgaival, ami körbevesz téged, legyen sok ismereted 
sok mindenről, de az Ige itt felszólít egy oldallal arrébb, hogy ne erre támaszkodjál! A saját 
értelmedre ne támaszkodjál, hanem az Ő bölcsességére támaszkodjál. Mert az a bölcsesség, 
ami a világban van, néha túlokoskodja Istent. Ráadásul Pál apostol úgy beszél erről a fajta 
bölcsességről, hogy sok ember a saját bölcsességével azt mondja, hogy nincs is Isten! Mert én 
okos vagyok! Nekem megvan mindenem. Én el tudom érni azt, amire nekem szükségem van. 
Nincsen szükségem senkire. Nem vagyok én olyan gyenge, hogy másra szoruljak rá! 

Ez a kijelentés a világban élő bölcs emberről megmutatja, hogy mennyire bolond. Mind-
egy, hogy milyen intellektuális szinten vagyunk, ha hiszünk Jézusban, és hisszük, hogy Ő 
meghalt és feltámadt értünk, ha hisszük Isten Igéjének teljhatalmát az életünk felett, ha 
meghalljuk azt, amit az Ige mond nekünk és meg is cselekedjük, akkor Jézus tanítása szerint, 
az Ő ítélete szerint bölcsek vagyunk. Pál apostol úgy beszél erről a bölcsességről, hogy ez 
magasabb rendű. Ez a fajta bölcsesség, ami bennünk van, megszégyeníti a világ bölcseit. A 
világ szemében mi bolondok vagyunk. Tudd meg, hogy Isten a bolondokat választotta és hívta 
el arra, hogy a világ bölcseit megszégyenítse! Nem vagyok az intellektuális ismeret és tudás 
ellen, sőt, támogatom. Minél szebben ki tudod magad fejezni, minél választékosabban 
beszélsz, minél nagyobb ismereted van a tudományokban, ez jó dolog, használd ezeket! De 
tudd meg, hogy ez egy korlátozott dolog, ami benned van! Van egy sokkal magasabb rendű 
bölcsesség, még egy mérlegre sem lehet rakni, mert annyira magasan áll Isten bölcsessége ez 
felett, hogy nem lehet egy napon említeni a kettőt. Erről beszél a Biblia, hogy szerezz 
bölcsességet. Azt a bölcsességet, amely Őnála van. Mindjárt nézünk erre a Bibliában egy-két 
példát, hogy hogyan nyilvánult ez meg Jézus életében. De mielőtt odalépünk, a Jakab apostol 
levelének a 3. fejezetére lapozzatok, az Egyszerű fordítás szerint fogom olvasni a 13-as 
verstől a 18-asig. Jakab ezt keresztényeknek írja. Ha valaki azt mondja magáról, hogy bölcs, 
akkor itt Jakab azt mondja, hogy ezt be tudod bizonyítani. Elsősorban hogyan tudod 
bebizonyítani azt, hogy te valóban Isten szerint bölcs vagy-e? A viselkedéseddel. Sok ember 
úgy árulja el magát, hogy bolond, hogy megnyitja a száját, és úgy viselkedik, ahogy nem 
kellene, és írja a Példabeszédek, hogy még a bolond is bölcsnek ítéltetik, ha cipzár van a 
száján. Ebben nagy igazság van. Azt is mondhatnám, néha kevesebbet kellene beszélnünk. 
Nem véletlenül van kettő fülünk és egy szánk. Ez valahogy az arányokat is mutatja. Amikor 
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viszont szólni kell, akkor szóljuk az Igét! Sok Ige olyan van a Bibliában, főleg a Példabeszé-
dekben, hogy a bölcs ember megnyitja a száját, amikor kell, és befogja a száját akkor, amikor 
kell. De nem kanyarodunk el, hanem olvassuk a Jakab 3-at, a 13-as verstől. 

Jakab 3,13‒18. Egyszerű fordítás 
13. Ha valaki közöttetek bölcs és értelmes, ezt mutassa meg az egész életével és olyan 

jótettekkel, amelyeket szelíd bölcsességgel vitt végbe! 
14. Ha ellenben keserű irigység és önzés van a szívetekben, ne dicsekedjetek a 

bölcsességetekkel! Az ilyen dicsekvés hazugság lenne, amely eltakarja az igazságot. 
15. Az ilyen bölcsesség nem Istentől származik, hanem a földről, az emberi romlott-

ságból, sőt a gonosz szellemektől! 
16. Mert ahol irigység, féltékenység és önző törekvések uralkodnak, ott zűrzavar és 

mindenféle gonosz dolog is megtalálható. 
17. A Mennyből, vagyis az Istentől származó bölcsesség elsősorban tiszta, azután 

békeszerető, figyelmes, kíméletes, megértő, és könyörületes. Az ilyen bölcsesség sok jó 
gyümölcsöt terem, azonkívül igazságos, őszinte, és nem részrehajló. 

18. Akik békességet teremtenek, békességben vetnek el olyan magokat, amelyekből 
idővel az igazságosság gyümölcse terem, azaz olyan dolgok, amelyek Isten számára ked-
vesek. 

Halleluja! Olvastad ezeket az Igéket valaha? Azt hiszem, hogy igen. Talán még Egyszerű 
fordításban nem. Ez bővített, és kicsit magyarázó is. Ha nem is bőven beszélek most erről az 
igeversről, azért megjegyzem, hogy itt a 16. és a 17-es versben a lényegi különbséget maga az 
Ige mondja meg a világban lévő bölcsesség, és az isteni bölcsesség között. Mert az egyik 
irigy, viszálykodó, zűrzavaros, és ördögi, mondja a 16-os vers. A 17-es vers: tiszta, békesze-
rető, szelíd, engedékeny, irgalmas, jó gyümölcsöket terem. Ez a 16, 17-es igevers emlékeztet 
a Példabeszédek más igeverseire, ahol a bolond és a bölcs embert összehasonlítja. Korábban 
említettem már, hogy nem nagyon van átmenet a bibliai szóhasználatban, vagy bölcsnek 
nevez, vagy ostobának. Az, hogy mi bölcsek vagyunk, vagy ostobák, kin múlik? Isten eleve 
elrendelése? Hogy az egyiket bölcsnek a másikat ostobának teremtette? Nem. Az, hogy kinek 
milyen képességei vannak, milyen könnyen tanul, az iskolában hogy tud előrehaladni, milyen 
könnyen tudja venni az akadályokat az általános, középiskolás, vagy főiskolai évei alatt, egy 
dolog. De a Biblia nem erről beszél. Mert az a bölcsesség nem az a bölcsesség. 

Jézus legtöbb tanítványa egyszerű ember volt. Az egyszerű ember alatt azt értem, hogy 
nem voltak intellektuálisan magasan képzettek. Egyszerű földműves vagy halász emberek 
voltak. De Jézus őket választotta, hogy a tanult, az orrukat nagyon magasan hordó farizeu-
sokat megszégyenítse. Ezek az emberek nem saját maguktól tudtak bölcsek lenni, hanem 
egyetlenegy dolog miatt, hogy fel voltak kenve Szent Szellemmel. Amikor Jézus azt mondta 
nekik, hogy menjetek széles világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek, 
betegeket gyógyítsatok, ördögöket űzzetek, és mindenféle dolgokat tegyetek, akkor nem lökte 
őket ki, hanem azt mondta: várjatok! Olvashatod az evangélium végében és az Apostolok 
cselekedetei elején. Miért? Mire kellett várniuk? A Szent Szellemre. Mert a Szent Szellem 
nélkül nem tudták volna elvégezni azt, amit el kellett végezniük.  

Ahogy ez rájuk igaz volt, igaz ez ma rád is és rám is. Ha szükséged van Isten bölcses-
ségére, márpedig szükséged van, akkor tudd meg, hogy Isten elhívott téged. Ahogy ma már 
elhangzott, Ő olyan dolgokra hívott el téged, amit a saját erődből nem vagy képes bevégezni. 
Azért hívott el nagyobb dolgokra, hogy kénytelen legyél ráhagyatkozni. Hogy Övé legyen a 
dicsőség. Mi lenne, ha úgy tudnánk Istennek dolgozni, hogy közben nincs szükségünk Őrá? 
Verhetnénk a mellünket, hogy mi mindent megtettem én Istenért! Mennyire odaszántam 
magam, mennyi jó dolgot tettem, mennyi mindent elvégeztem. De a szolgálat, amit végzünk, 
az a Szent szellem szolgálata kell, hogy legyen rajtunk keresztül. Mindaz, amit az apostolok a 
korai időben bevégeztek, amit a keresztények bevégeztek Isten szíve szerint az elmúlt kétezer 
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évben, az a Szent Szellem szolgálata volt elsősorban, nem az ember szolgálata. Mert a Szent 
Szellem nélkül nem tudták volna elvégezni ezt. Ezért is minden dicsőség az Övé! Neked 
szomjúhoznod kell, vágyakoznod kell arra, hogy a Szent Szellemmel közösségben legyél, 
hogy az Ő bölcsessége megnyilvánuljon feletted, mert ha a saját erőből próbálod elvégezni 
azt, amit nem tudsz saját erődből elvégezni, akkor kiégsz, belefáradsz, és kiüresedsz. Amikor 
viszont Ő végzi a munkát rajtad keresztül, akkor – idézőjelben mondom – hátradőlhetsz és 
nézheted azt, hogy Isten milyen munkát végez. Pihenhetsz és nem lesz erőfeszítés, kínlódás 
számodra a szolgálat. Nem lesz kínlódás az sem, hogy gyülekezetbe gyere vasárnap és korán 
kelj, hanem örömmel fogod végezni, mert érted a lényeget, mert Isten Szelleme mozdul 
benned és rajtad keresztül. Nagy titok ez, de azt hiszem, akkor tudjuk jól megélni a mi 
életünket, ha a saját életünket teljesen háttérbe tesszük és engedjük, hogy Isten éljen rajtunk 
keresztül. Hidd el nekem, hogy amire Isten elhívott téged, abban örömödet fogod lelni, azt 
kedvelni fogod, élvezni fogod és boldog leszel abban.  

Itt Jakab apostol levelében a 16–17-es versekben nem túl bonyolult megítélni ezen 
jellemzők alapján, hogy mi az ördögi, vagy földi, vagy emberi bölcsesség, és mi az isteni 
bölcsesség. Egyébként az feltűnt, hogy az egyik érdekorientált tulajdonságokkal rendelkezik, 
a másik pedig önzetlen? Úgyis mondhatnánk, hogy az isteni fajta bölcsesség olyan, ahogyan 
az Ésaiás 11,2-es Igében olvastuk, ezek a szeretetnek a megnyilvánulásai. A tiszta, békesze-
rető, szelíd, engedékeny, irgalmas talán nem a szeretet, az agapé megnyilvánulása? Hát de-
hogynem. És a féltékenység, a viszálykodás, a zűrzavar pedig az ellentétes oldal.  

Itt ezt nem olyan túl nehéz megítélni, egyértelmű. De neked tudnod kell azt, hogy az a 
bölcsesség, amiről ma szó van, és amiről a Biblia beszél mind az Ó- mind az Újszövetségben, 
ez szellemi dolog. Ezt nem tudod megszerezni egyszerű, természetes eszközökkel, mert 
szellemi eredetű. Isten bölcsessége hozzáférhető az Igéből, de a Szent Szellem nélkül nem fog 
megnyilvánulni, nem fogod tudni megszerezni. Ahogy mondtam az előbb, az emberi elme 
ettől függetlenül úgy van megteremtve és az emberek használják is, hogy sok mindent képes 
elérni, és sok ideig elmehet Isten nélkül is, de attól még rendkívül korlátozott.  

Emlékeztek Bábel tornyára? Azt mondták ott az emberek Isten nélkül, hogy építsünk nagy 
épületet, nagy házat, tegyük fel a trónunkat jó magasra! Istennek össze kellett zavarnia a 
nyelvüket és azt mondta, hogy ezek az emberek, amit kigondolnak, azt mind véghez viszik. 
Ezt Isten mondta a nem hívő emberekről, hogy amit kigondolnak, amit az elméjükben 
elképzelnek, azt véghez fogják vinni, ezért zavarjuk össze a nyelvüket! Így aztán egy korlát 
lett az ember számára az, hogy nem beszélünk közös nyelvet. Egyébként Krisztusban ez 
feloldódik, mert a szellem nyelve közös. Halleluja!  

Menjünk tovább. Isten az Ő természetfeletti békességét, bölcsességét a természetes 
világból fakadó példákon keresztül mutatja meg nekünk. Így volt ez az Ószövetségben is, így 
volt ez a Jézus szolgálatában is az Újszövetségben. Nagyon egyszerűen, nagyon kézzel 
foghatóan, könnyen megérthetően elmondja Isten azt, hogy milyen az Ő királysága. Jézusnak 
sok példázata, hasonlata, jelképe van arra, hogy bemutassa az Ő királyságát. De előtte 
olvasunk egy-két Példabeszédekből való Igét, ahol, mint egy jelkép, mutatja meg Isten az Ő 
bölcsességét.  

Példabeszédek 10,25. 
25. Amint a forgószél ráfuvall, már odavan az istentelen; az igaznak pedig örökkévaló 

fundamentuma van. 
Egy jelkép a forgószél. Alapozás, valamit valamihez hasonlít. Aztán ott van például a 13. 

fejezet 9-es verse. 
Példabeszédek 13,9. 
9. Az igazak világossága vigassággal ég; de az istentelenek szövétneke kialszik. 
Itt is van valamiféle jelképrendszer ebben a dologban. Aztán vannak hasonlatok. Bocsánat, 

hogy éppen ezt hozom most példaként, de azért hoztam ezt, mert könnyen megérthető. 
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Példabeszédek 11,22. 
22. Mint a disznó orrában az aranyperec, olyan a szép asszony, akinek nincs okossága. 
Nem a nők ellen hoztam ezt az igeverset, férfiakra is van bőven ilyen igevers, úgyhogy 

elnézést kérek a hölgyektől. Itt egy hasonlatot hoz. Mai szóhasználattal úgy mondanánk ezt, 
hogy ez egy gyönyörű, buta nő. Hiába gyönyörű, hiába szép, de buta. Ennek a hasonlatát 
hozza a Biblia, hogy mint egy disznónak egy aranykarika az orrában. Hogy néz az ki?  

Példabeszédek 17,14. 
14. Mint aki árvizet szabadít el, olyan a viszály kezdete; azért mielőtt kihatna, hagyd 

el a perpatvart.  
Milyen az, amikor egy gát átszakad? Láttatok már gátat? A felduzzasztott víztömeggel 

energiát termelnek. De ha a gát átszakad, az nem energiát termel már, hanem rombol. A 
viszály kezdetéhez hasonlítja ezt a bölcs és azt mondja, hogy ezt kerülnünk kellene. Jézus 
számos esetben hasonlította az Ő királyságát valamilyen mezőgazdasági eseményhez. Ti is 
tudtok több ilyen példát hozni. Talán egyik legismertebb és legszembetűnőbb a magvetés 
példázata, ahol ezt Isten királyságához is hasonlította. Könnyen megérthető, nem? Én úgy 
hiszem, hogy ez egy nem nehezen megérthető dolog, annak ellenére, hogy vannak neki mély 
és sok tanulmányozással, elmélkedéssel megérthető tanulságai, kijelentései is, amit nem lehet 
első hallásra meghallani és megérteni. De az egyszerű hétköznapi ember is megérti azt, hogy 
ha a jó földbe veted el a magot, akkor ott számíthatsz termésre, ha ide szórod a szőnyegre, 
vagy a betonra, abból nem nagyon lesz termés. Ezt nem nehéz megérteni. És azt mondja, hogy 
Isten királysága is ilyen.  

Aztán hozza a másik példát például, a búza és a konkoly esetét, a múlt héten volt erről szó 
és István is beszélt erről. Vagy a mustármag esete is. Mik ezek? Egyszerű, fizikai, természetes 
hasonlatok, azért, hogy az egyszerű ember is megértse. Volt, amit nem értettek meg és el 
kellett magyaráznia, és azért is beszélt sokszor példázatokban, hogy ne mindenki értse. De 
alapjáraton ezek az egyszerű példázatok Isten bölcsességének bizonyítékai. Ezeket Jézus nem 
az Ő saját emberi tapasztalatából, ácsmesteri szakmájának a kitanulásából, anyu, apunak a 
tanításából, vagy az iskolai tanulmányainak eredményeként mondta el, hanem a Szellem által. 
Isten Szelleme által jelentette ki ezeket a bölcsességeket.  

Nem kell teológiai diploma ahhoz, hogy megértsük Isten egyszerű igazságait. Természete-
sen vannak az Igében nagyon-nagyon mély és nem könnyen megérthető dolgok és mondha-
tom azt, hogy sok-sok évtized kell hozzá, hogy az ember nagyon mélyre ásson, és széles 
spektrumú ismeretet szerezzen sok mindenből. Egyértelmű, hogy a felszínes ismeret sohasem 
hoz túl sok gyümölcsöt, de az üdvösség elnyeréséhez nem kell ismerni ötven darab igeverset. 
Mit kell ahhoz ismerni? Azt, aki az Igét írta, vagy adta! Hinni kell, hogy Ő meghalt értem, 
hogy Ő feltámadt értem, és megvallást kell erről tenni. Ennyire egyszerű, nem tette Isten 
bonyolulttá.  

A világ, amit élünk, néha ennél sokkal bonyolultabb. Sokszor saját magunk számára 
tesszük bonyolulttá az életünket, mert egy-két dolgot túlmisztifikálunk. Amiképpen vettétek a 
Krisztus Jézust, úgy járjatok utána Őbenne. Kegyelemből vettük, hit által – így járjunk 
Őbenne! Minden hit által van számunkra. Ahogyan egyszerűen elfogadtad az üdvösségedet, 
ugyanúgy elfogadhatod egyszerűen a gyarapodásodat és a gazdagságodat is, sőt az Ige szerint 
még könnyebben, mert ahhoz kevesebb hit kell. A gyógyulásodat ugyanígy el tudod fogadni, 
nem kell túlbonyolítani.  

Visszatérve tehát a tanítványok többsége egyszerű ember volt, mégis nagyon-nagyon 
erőteljesen működtek, mert volt valami, ami a világban élő bölcs emberek fölé emelte őket és 
így be tudták tölteni az elhívásukat. Ez a valami igazából nem valami, hanem valaki, a Szent 
Szellem. A Szent Szellem által voltak képesek békességgel és bátorsággal hirdetni az Evan-
géliumot. A Szent Szellem által voltak képesek arra, hogy túllépjenek a saját kudarcaikon.  
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Gondolkoztam a héten Péter apostolon, aki egy hirtelen indulatú – tudjátok milyen volt, 
volt már erről szó, te is olvastad az Igében –, más dolgába beleavatkozó ember volt, előbb 
szólt a szája és utána gondolkozott, hogy most ezt kellett volna vagy nem kellett volna. Így 
szeretlek, úgy szeretlek, majd megeszlek, Jézus, mindent odaadok érted! – és nem telik el 
néhány óra és megtagadja Őt háromszor, átkozódva, szitkozódva. Vajon micsoda keserves 
bűntudat, kárhoztatás volt a szívében, amikor hajnalban megszólalt a kakas? Mit érezhetett 
vajon? Ó, én nyomorult szerencsétlen! Ezt érezhette? Bizonyára igen, mert írja az Ige, hogy 
keservesen sírt. Ez a férfiember, ez a generációk óta izmos, erős, edzett, acélos halászember, 
ez az apa és férj keservesen sír összeroppanva. Méltatlannak érezte magát, ahogy te is már 
talán, amikor valamit elrontottál.  

Miért volt képes arra ötven nap múlva, hogy bátorsággal kiálljon a jeruzsálemi templom 
lépcsőjére és hirdesse az Evangéliumot? Mi tette őt képessé erre? Az önvád, az 
önmarcangolás, hogy méltatlan, szerencsétlen senki vagyok? Nem. A Szent Szellem! A Szent 
Szellem valóságos megnyilvánulása, hogy ő átadta magát, és nem önmagára figyelt, hanem 
megengedte, hogy az a munka, amit Jézus elvégzett érte a kereszten, az való igazság legyen. 
„Eltörölte a bűneimet, Isten nem gondol rá, nem néz rá, akkor én sem nézek rá. Ha Isten a 
háta mögé vetette, én is a hátam mögé vetem!” Nem mondta azt, hogy ó, én megtagadtalak 
Téged, hogyan hirdethetném az Igét, hogyan használhatnál engem, hiszen olyan rossz voltam? 
Nem látjuk az Igében, hogy így viselkedett volna. Bizonyára megbánta nagyon már akkor, 
amikor a kakas megszólalt, de a képességet a Szent Szellem adta, hogy a rettegő, remegő lábú 
ember kiálljon, kockáztatva azt, hogy őt is elfogják és keresztre feszítik és prédikálja az öröm-
hírt a feltámadt Jézusról és hirdesse azt, hogy Ő a Krisztus.  

A zsidók között ez volt az igazán botránykő, nem az, hogy van egy próféta, egy bölcseket 
mondó ember. Mi volt az elsődleges vád Jézus ellen a farizeusok részéről? Hogy azt mondta 
magáról, hogy én vagyok a Messiás, akit ők vártak. Mondhatni, hogy Jézus nem volt valami 
bölcs, hogy ezt kimondta, mert megmenthette volna az életét, ha ezt titokba tartja. Miért nem 
titokban végezte el a megváltást? Nem, ez Isten bölcsessége volt! Neki meg kellett halnia, 
azért született, hogy meghaljon. Péter tudta ezt, megértést kapott erről és a Szent Szellem 
végezte el azt a munkát ott a jeruzsálemi lépcsőn, hogy háromezer ember újjászületett. Nem 
Péter végezte ezt a munkát, jó, ha ezt látjuk. Péter volt az, akin keresztül elvégezte Isten ezt a 
munkát. Péter kellett hozzá, kellett az engedelmes szíve, kellett az, hogy helyesen gondolkoz-
zon. Isten rajtunk keresztül munkálkodik. A Szent Szellem nem egy galamb formájában 
énekelte el az Evangéliumot, hanem az ő Testét használja Jézus. Ki az Ő Teste ma? Te. Fel a 
kezekkel, megadom magam neked, Uram! A Szent Szellem által volt képes arra, hogy 
túllépjen, nem csak ő, hanem a többiek is a kudarcaikon és hogy ne hátráljanak meg és végig-
menjenek az úton.  

Túl sokan vannak, akik menet közben feladják, túl sokan vannak, akik meghátrálnak, akik-
nek nem válnak valóra az álmaik, akik boldogtalanok keresztényként, akik emberektől várják 
a megoldást, túl sok keresztény van, akik a politikától és a politikusoktól vagy a pásztoroktól 
várják azt, hogy valami előre menjen. Túl sok az, akinek a bizodalma emberben van és nem 
Istenben.  

De tudd meg, hogy a jövőd nem más embereknek a kezében és nem is a telefonodban van, 
bármennyire is odavagy érte. Bár igaz egy-két esetben, hogy az okostelefon okosabb, mint a 
gazdája. A sikered, az elhívásod Isten kezében van, de nem automatikus a győzelem. A 
válaszreakcióid meghatározzák az irányodat, a döntéseid meghatározzák a végcélt. Ezek a 
válaszok az élet dolgaira, a kihívásaira, Isten szavaira, elhívására lehetnek bölcsek és lehetnek 
ostobák is. De nekem meggyőződésem, hogy bölcs döntésekkel nem fogsz kudarcot vallani, 
bölcs döntésekkel nem fogod csődbe vinni a cégedet. Lehetnek problémák, nehézségek, lehet-
nek dolgok, amiket kudarcnak élhetsz meg, de ha továbbmész, előbb-utóbb gyümölcsözővé 
válik az, ahogy követed Isten Szellemének vezetését.  
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Ha bölcs döntéseket hozol, akkor jól fognak működni a kapcsolataid. Ha bölcs döntéseket 
hozol, akkor jól fog működni a házasságod és a gyermeknevelésed. Ha ostoba döntéseket 
hozol, akkor pedig iszod a levét. Azt mondja a Példabeszédek az Egyszerű fordítás szerint: 

Példabeszédek 4,5–15. Egyszerű fordítás 
5. Törekedj a bölcsességre, törekedj az értelemre! Ne felejtsd el szavaimat, s ne for-

dulj el attól, amit mondok! 
6. Ragaszkodj a bölcsességhez és ő majd megvéd, szeresd őt, és megőriz téged! 
7. A bölcsesség a legfontosabb a világon, tehát igyekezz, hogy megszerezd! Szerezd 

meg, bármibe kerül! 
8. Emeld magasra a bölcsességet, s ő is felemel téged, öleld magadhoz és dicsőséget 

szerez neked! 
9. Tisztességgel koszorúzza fejed, dicsőséggel koronáz meg! 
10. Fiam, hallgass rám, fogadd meg szavam hogy hosszú életet élhess! 
11. A bölcsesség útjára tanítalak, egyenes ösvényen vezetlek. 
12. Ha ezen jársz, semmi sem gátol, ha ezen futsz, nem botlasz meg soha. 
13. Ragadd meg a tanácsomat, ki ne engedd kezedből, szorítsd magadhoz, mert az 

életed függ tőle. 
14. Ne lépj a gonoszok útjára, ne kövesd a gonosztevők példáját! 
15. Messze kerüld őket, közelükbe se menj, fordíts hátat nekik, s menj tovább. 
Az én Bibliámban ezt az utolsó verset a Károli ugyanígy adja vissza, hogy az a vége, hogy 

„menj tovább”, nálam ez alá van húzva, s oda van téve egy felkiáltójel, nagyon szerettem. Ez 
itt egy iránymutatás, ez itt egy tanítás, szükségünk van a bölcsességre. Eddig szükség volt-e a 
bölcsességre? Kellett volna-e bölcsesség eddig az életedhez? Esetleg nagyobb bölcsesség, 
hogy ne olyan döntéseket hozz, ne olyan helyzetekbe kerülj, amibe mégis belekerültél? 
Ezután, vagy most van-e valami, amihez kell Isten bölcsessége?  

Azt mondom neked, ahogy a Biblia is tanítja, készülj fel, szerezz bölcsességet! Ha most 
úgy is érzed, hogy mindent tudsz és olyan okos vagy, hogy senki nem tud tenni semmit elle-
ned, készülj fel, mert jön az élet vihara! Lehet, hogy jön egy nagy szél, vagy egy nagy árvíz és 
próbál téged kimozdítani a helyedről. Ha bölcs vagy, akkor a kősziklán megalapozod az 
életedet és kijelentéseket szerzel magadnak a gyógyulásról, a megváltásról, a megigazulásról, 
Isten békességéről, arról, hogy mi az Ő akarata a te számodra, hogy hogyan kell megfutnod a 
pályádat és még hosszan sorolható.  

Minél több mindenről szerezz bölcsességet, hogy amikor jön az életnek a vihara, akkor azt 
tudd mondani, hogy észre sem vettem. Miközben ugyanabban a problémában, ugyanabban a 
nehézségben valaki teljesen összetörik, teljesen széthullik és kudarcot vall, te könnyedén 
mész tovább és tényleg azt sem veszed észre, hogy ez megpróbáltatás volt.  

Ez a Covid járvány megpróbáltatás volt? Kinek? Nekem miért nem? Mert megalapoztam 
magam az Igében, mondhatod. Nem féltem eddig sem. Meg kell magunkat alapozni! Isten 
Igéje bölcs és megmondja nekünk, hogy mit tegyünk, milyen döntéseket hozzunk.  

Áldott vagy, ha van az életedben valaki, aki isteni bölcsességgel tanácsot tud neked adni! 
Áldott vagy, ha van valaki, aki tanít téged! Áldott vagy! Nem arról beszélek, hogy áldott 
vagy, hogy valaki megmondja helyetted, hogy mit kell csinálni, nem erről beszélek. Hanem 
arról, hogy legyen valaki az életedben, akit Isten melléd tett, akit Isten adott neked – márpedig 
adott neked, csak talán észre sem vetted –, akit azért adott, hogy úgy legyen melletted, mint a 
gyümölcsfacsemete mellett a karó, hogy addig, amíg meg nem erősödsz, támogasson téged, 
hogy aztán megerősödve te tudj majd támogatni másokat az árnyékoddal, meg gyümölcsöd-
del. Erre vagyunk elhívva.  

Áldott vagy, ha van egy gyülekezet, ahol tanítanak téged, amikor odamész. Áldott vagy, 
hogy van egy gyülekezet, eljössz, és itt tanítanak téged. Ugyanakkor, hogy Jézus szavait 
idézzem még egyszer, önmagában nem az a bölcsesség, hogy hallgatod a tanítást, nem az a 
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bölcsesség önmagában, hogy itt vagy minden vasárnap, vagy rendszeresen itt vagy, nem az a 
bölcsesség, hogy egyetértesz vele, elfogadod, és igaznak véled, bólintasz rá és halleluját 
kiáltasz, és velünk együtt imádod és dicsőíted Istent, önmagában ez nem bölcsesség. Sőt, ha 
önmagában ez így marad, akkor ez csak bolondság. Jézus azt mondta, aki hallgatja az én 
beszédemet és megcselekszi, az a bölcs ember. Aki hallgatja és nem cselekszi meg, az bolond. 
Tehát lehet gyülekezetbe járva bolond életet élni? Hogyne, hogyne, hogyne lehetne!  

Hány és hány ember van, aki odaadta az életét Jézusnak és egyszerűen nincs lehetősége 
arra, hogy gyülekezetbe járjon, nincs ott a környéken gyülekezet, nincsen pásztor, aki pász-
torolná, aki pásztori tanácsokkal látná el. Nagyon áldott vagy, hogy neked van lehetőséged ide 
jönni. Nagyon-nagyon áldott vagy! Szinte mindenhol vidéken, ahol szolgáltunk az elmúlt 
években, elmondtam a helyi gyülekezetnek, hogy ti áldottak vagytok, mert van egy 
pásztorotok, aki szolgál felétek, aki odaadta magát azért, hogy szolgáljon felétek. Soha nem 
kellene azt mondanod, hogy nem vagyok áldott! Te áldott vagy! Vedd észre, hogy milyen jó 
dolgod van! Sokszor egyébként az emberek akkor veszik észre, hogy milyen jó dolguk volt, 
amikor elveszítik azt a helyet, ahol voltak. Akkor kell megbecsülnöd, amikor ez a 
rendelkezésedre áll. A bölcsesség kiált, olvassuk itt a Példabeszédek 4-nek az elején. Most 
nem olvastam fel, két hete felolvastam, hogy a bölcsesség kiált.  

A Példabeszédek 8-ban is azt olvassuk, hogy a bölcsesség kiált, hogy gyere ide és tanulj! 
Gyere ide és tanulj! De a bolond sír, sajnálkozik, hogy beteg és szegény vagyok, depressziós 
vagyok és félelemben vagyok, meg a politika is milyen, miközben a lehetőség adott.  

A bölcs ember tud jól választani, és itt nem az emberek bölcsességéről beszélek, hanem 
Isten bölcsességéről, amit nem tanítanak az iskolában. Amit nem tanít a szombat esti film, 
amit nem tanítanak a sorozatok. Isten bölcsességét Isten Igéjéből kaphatod meg. A Kolosse 
levél 1,9-ben azt olvassuk, hogy Pál apostol imádkozik a gyülekezetért, az emberekért.  

Kolosse 1,9. Egyszerű fordítás 
9. Amióta ezeket a jó híreket hallottuk felőletek, szüntelen imádkozunk értetek: Azt 

kérjük Istentől, hogy akaratának teljes megértése által töltsön be titeket mindenféle 
szellemi bölcsességgel és belátással. 

Itt van a te számodra egy ima minta, ha nem tudod, hogyan imádkozz a gyermekedért, 
hogyan imádkozz az ostoba férjedért, hogyan imádkozz a nagyszájú pásztorodért, hogyan 
imádkozz a melletted, mögötted ülőért, itt van egy ima minta. Imádkozhatsz azért, hogy Isten 
töltse be őt, az Isten akaratának teljes megértése által töltse be mindenféle szellemi 
bölcsességgel és belátással. Aztán a 2. fejezetben, a 2-es, 3-as versben folytatódik ez, ahol azt 
olvassuk: 

Kolosse 2,2–3. Egyszerű fordítás 
2. Azért küzdök, hogy mindannyian felbátorodjanak, és hogy az isteni szeretet kösse 

össze őket. Azt akarom, hogy megtapasztalják a valódi megértésből származó bizonyos-
ságot, és hogy egyre mélyebben megértsék Isten titkát, amely nem más, mint maga 
Krisztus. 

3. Őbenne rejtette el Isten a bölcsesség és tudás minden kincsét. 
Azt mondja, hogy ezért küzd és ezért prédikál, és ezért szánja oda az életét Pál apostol a 

Kolosse, a laodiceai és sok más gyülekezetnek az érdekében, hogy ezek az emberek 
megismerjék a titkot, hogy a titok maga Krisztus, és hogy a bölcsesség Őbenne van. 
Elsősorban Őbenne van. Nem baj, amikor elromlik a mosógéped, akkor a mosógépszerelőtől 
kérsz tanácsot, nem pedig az ácstól. Nem baj az, amikor lehullik a cserép a tetőről, nem a 
festőt kéred meg, hanem a tetőfedőt, hogy segítsen neked. De Isten bölcsessége, ami benned 
van, az magasabb rendű az ő tudásuknál is. Mert lehet, hogy azt mondja neked a mosógép-
szerelő, hogy javíthatatlan az egész mosógép és ki kell dobni, megmenthetetlen, nem lehet 
vele csinálni semmit, de Isten bölcsessége azt mondhatja, hogy nem úgy van az! Az ember 
tudása, bölcsessége korlátozott, de van egy ötezer forintos alkatrész, amit, ha kicserélsz, 
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tökéletesen fog működni még öt évig. Képes ezt Isten megjelenteni neked? A tanult szak-
ember és megbízható munkás ellenében? Képes! Ezért azt mondom neked, hogy figyelj oda 
arra, amit a szakemberek mondanak, de ne engedd meg azt, hogy ami belülről szól hozzád 
Isten Szelleme által, azt felülírja a világi bölcsesség! Az a bölcsesség, ami benned van, 
magasabb rendű. Nem mindig van az, hogy megszólal benned ez a hang, sokszor az a 
bölcsesség, ha hallgatsz a fogorvosodra vagy akármilyen orvosra, ha mond valamit. De az 
első az legyen, hogy az Úrra hallgatsz! Ha az Úr azt mondja, hogy hallgass a dokira, akkor 
hallgass rá, mert az a bölcs döntés! Ámen. 

Mi a bölcsesség? Azt olvastuk itt, hogy Isten saját maga. Ha megvizsgáljuk Jézus tulaj-
donságait, önmagában abból, hogy hogyan végezte a szolgálatát, egy átfogó képet kapunk. 
Fölírtam néhány pontot, hogy mik a bölcsesség tulajdonságai. A lista nem teljes, bizonyára 
valamikor ezt folytatni fogjuk. Olyan listám most nincs, hogy mik a bolondságok, de olyan is 
lesz egyszer. Most azért beszélek a bölcsességről, hogy mindenki saját magára tudjon ismerni, 
hogy igen, ez én vagyok. A bölcsesség tulajdonságai: 

1. A bölcsesség szellemi eredetű. Tehát nem ugyanaz, amit iskolai ismeretekkel, rutinnal, 
tapasztalattal meg lehet szerezni. Ne értsd félre, nem teljesen állítom a kettőt egymással 
szembe, időnként igen, de néha átfedés is van. Mindenki úgy értse, ahogy mondom. Tehát 
nem kell elvetni azt, amit tanítanak neked a KRESZ-tanfolyamon. Amit megtanítanak a 
KRESZ-tanfolyamon, hogy a jobbkéz-szabály mit jelent, az nem bolond dolog. Nem kell 
elvetni a világi tudományokat. Azt, hogy leírod a számokat, meg a betűket, a Bibliából 
tanultad meg, a gyülekezetben tanultad meg? Nem, az iskolában. Ráadásul lehet, hogy nem is 
hívő emberek tanították neked, és mégis jó dolog. Tehát nem vetjük el, egyszerűen tudjuk azt, 
hogy Isten bölcsessége felette van. Mivelhogy a világi tudomány korlátozott, ezért mi nem 
abban bízunk, hanem a korlátlanban, és ha a saját elménkben falakba ütközünk, akkor tudjuk, 
hova kell fordulni.  

Tehát a bölcsességre és a bölcs emberre jellemző, hogy a dolgok mögé lát. Ahogy 
olvastam az Ésaiás 11,2-ben, ami Jézusról beszél, és amit Jézus maga is mondott, hogy nem a 
szeme és a füle elsődleges ítélete alapján méri meg a dolgokat, hanem belelát a dolgokba és 
átlát rajtuk. Az Istentől megáldott bölcs ember, az isteni bölcs ember mögé lát a dolgoknak, 
nem a látottakat vizsgálja csupán. Meglátja az események mögötti összefüggéseket. A bölcs 
ember nem csak azt látja és hallja meg, hogy a másik hogyan szólt hozzá, hanem azt is 
észreveszi vagy észreveheti, hogy miért úgy szólt hozzá. Amikor ezt megtanuljuk – és milyen 
sokat kell ebben tanulnunk! Hogy ilyenkor nem az az elsődleges reakció, hogy megsértődök, 
megharagszom és duzzogok, hanem megvizsgálom, hogy ő miért mondta azt úgy. Nem azért, 
hogy kifogást keressek a számára, hanem hogy bölcsen kezeljem a dolgokat.  

A konfliktusokban meglátja a baj forrását. Nem csak az emberek viselkedését látja, hanem 
azt is, hogy miért viselkednek úgy. Mindenki látja azt, hogy a másik hogyan viselkedik, mit 
mondott, meg mit csinál. De kevesen látják a mögöttes dolgokat, hogy miért olyan az illető. 
Érted a különbséget a világi bölcsesség és az Isten bölcsessége között? Isten bölcsessége rálát 
vagy ráláthat olyan dolgokra, ami a szem elől el van rejtve. A bölcs ember meglátja a 
probléma forrását és azt kezeli, nem csupán a tüneteket. Kicsit olyan ez, mint amikor 
állandóan belázasodsz, állandóan fáj a torkod, állandóan különböző nyavalyák teszik próbára 
a testedet. Nem az az elsődleges megoldás, hogy a lázcsillapítókat szeded be ész nélkül, napi 
négyet, hanem hogy megvizsgálod azt, hogy miért van ez. Miközben a tested arra lett 
teremtve, hogy az immunrendszered képes legyen ezeket a támadásokat könnyedén elhárítani. 
A bölcs ember megerősíti az immunrendszerét, nem a tünetet kezeli állandóan. Ámen.  

Az igazán bölcs ember – és nekem itt három felkiáltójel van – ezeket saját magán is 
alkalmazza, meglátja. Tehát, amikor én mondok valamit, én csinálok valamit, én bármilyen 
indíttatásból jól vagy rosszul végzek valamit, akkor saját magamon is meg kell látnom. Neked 
is meg kell látnod, hogy ezt miért teszed, hogy valóban az önzetlen, a tiszta szeretet motivált, 
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vagy pedig van benned valami irigység, valamilyen féltékenység, valami önös indok vagy 
érdek. A bölcs ember nem csak a másikban látja meg a mögöttes szándékot, hanem saját 
magában is.  

2. A bölcs ember előrelátó. Meglátja előre a döntései következményeit. Tudja azt, hogy 
mit, miért tesz, és tudja azt, hogy mit, miért nem tesz. Tudja azt, hogy mit, miért tesz, és mit, 
miért nem tesz. 

3. Érti a dolgok lényegét, és át tudja ültetni azt a gyakorlatba. Egy-két gyakorlati példát 
hadd hozzak arra, hogy hogyan nyilvánult meg Isten bölcsessége az Ó-, és az Újszövetségben 
is. Salamon bölcs volt, korának a legbölcsebb embere, sőt a Biblia úgy tanítja, ha a bibliai 
személyeket fel kellene sorolni, akkor Jézus a legbölcsebb, és a második helyen Salamon áll. 
Az a fajta bölcsesség, amivel ő rendelkezett, képes volt megoldhatatlannak tűnő helyzeteket is 
kezelni. Történt egyszer – és a történetet mindenki ismeri, még a világ is –, hogy két parázna 
asszony gyereket szült. Mind a kettő szerette a saját gyerekét, de az egyik, amikor éjszaka, 
aludt agyonnyomta a gyereket, és meghalt. Odament a másikhoz és kicserélte a gyereket. A 
lényeg, hogy a történetben az van, hogy egy gyerek jut két asszonyra. Hogy lehet ezt 
elosztani? Mindegyik azt mondta, hogy az enyém a gyerek. Odamentek ezzel a peres üggyel 
Salamon elé, bizonyára voltak ott mások is, és mindkettő kötötte az ebet a karóhoz, hogy 
márpedig enyém a gyerek! Salamon valami olyasmit mondott, ami egyikünknek sem jutott 
volna az eszébe, én úgy hiszem. Most, hogy ismerjük ezt a történetet, azt mondjuk, hát persze, 
én is ezt a döntést hoztam volna! Ő azt mondta, hogy vágjátok ketté a gyereket, az egyik fele 
az egyik asszonyé, a másik fele a másik asszonyé! Meg van oldva a probléma, nem? Azt 
mondanánk, hogy micsoda őrültség ez, micsoda ostoba dolog ez? Kettőbe vágni egy gyereket, 
hát azonnal a halálát okozzuk neki! Micsoda ostoba dolog ez?  

Azt mondta a hamis anya, hogy jó, rendben, legyen így! Az igazi anya pedig azt mondta, a 
saját gyerekét védve, szeretve, hogy nem, nem, inkább akkor legyen az övé! Így nyilván-
valóvá vált Salamon számára, hogy ki az igazi édesanya. Miért volt képes erre a döntésre 
Salamon? Mert ismerte a mögöttes dolgokat. Ismerte az anyai léleknek, az igazi anyai szívnek 
a legmélyét is, annak ellenére, hogy ő soha nem szült gyereket. De Isten bölcsessége által 
képes volt dönteni, mert a Szellem így nyilvánult meg. Ez alapján is nagy-nagy híre ment az ő 
bölcsességének. 

4. A bölcsesség a megoldhatatlan helyzetekben előhozza a megoldást. Világi, természetes 
felfogással milyen döntést lehetett volna hozni? Egy hetet éljen itt, egy hetet éljen ott? 
Ostobaság, nem? Nem lehet megoldani ezt a kérdést, de a bölcsesség képes volt rá. Voltál-e 
már olyan helyzetben, hogy megoldhatatlannak tűnt a problémád? Amikor úgy gondoltad, 
hogy ebből nincsen kiút? Bólogattok egy páran. Előfordulhat-e, hogy olyan helyzetbe kerülsz, 
amikor az elmédnek a végére érsz, a saját képességeidnek, a saját lehetőségeidnek, a saját 
pénztárcádnak, a saját erőforrásaidnak a végére érsz? Előfordulhat ilyen helyzet! Ha Isten 
útját járod – nem elkeseríteni akarlak, hanem bátorítani –, akkor fogsz szembesülni olyan 
helyzetekkel, hogy nem tudod megoldani saját magadtól. Szükséged lesz Isten bölcsességére! 

Azt mondom neked, amit az Biblia mond nekünk: Szerezz bölcsességet! Szükséged van 
bölcsességre! Jézus több alkalommal, számos alkalommal került megoldhatatlannak tűnő 
helyzetbe. Két példát hadd mondjak! Az egyik az, amikor a farizeusok föltették a kérdést, 
hogy kell-e adót fizetni. Mi könnyen rámondjuk erre a kérdésre, hogy hát persze, add meg 
Istennek, ami az Istené, császárnak, ami a császáré! De abban a helyzetben, amikor Jézusnak 
feltették ezt a kérdést, ez a válasz utána volt, nem előtte, és Jézus két tűz közé került. Mert ha 
azt mondja, hogy igen, kell adót fizetni, akkor a nép ellene fordul, hogy Ő a megszálló 
birodalom és az elnyomó katonai sereg pártjára áll, és támogatni akarja őket, kollaborál velük. 
Ha pedig azt mondja, hogy nem kell adót fizetni, akkor pedig a császár és Róma ellenségeként 
vádolhatják Őt, hogy lázít a császár és Róma ellen. Tehát mindkét válasszal gyakorlatilag 
saját maga alatt vágta volna a fát. S ekkor Isten bölcsessége megszólalt, ismered ugye, hogy 
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mit mondott? Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és adjátok meg az Istennek, ami az 
Istené! Ez egy olyan bölcs válasz volt, amire a farizeusok szólni sem tudtak.. Beléjük szorult a 
szó. Elmentek, nem tudták már tovább vádolni.  

A bölcsesség a megoldhatatlan helyzetekben képes téged a probléma fölé emelni. Ott van a 
másik példa, amit szintén mindenki ismer, amikor a házasságtörésen kapott asszonyt vitték 
Jézus elé. Ismered a helyzetet, ott is próbára tették Őt a farizeusok. A történetről pár mon-
datban beszélek. Mit tegyünk, rajta kapatott ez az asszony. Megkövezzük? Halálra kövezzük? 
Ha azt mondja Jézus, hogy igen, kövezzétek halálra, mondhatta volna ezt? Persze, mert a 
törvény ezt írta elő. Jézus betartotta a törvényt? Száz százalékig betartotta a törvényt. Sőt, Ő 
maga írta a törvényt. Isten ujja a Szent Szellem ereje, és Ők egyek. Ő tudta, hogy mi van a 
törvényben. Azt mondta, hogy kövezzék halálra? Ha ezt mondta volna, akkor számon 
kérhették volna a tanítványai. De hát Mester, most már évek óta arról beszélsz, hogy 
bocsássunk meg ellenségeinknek, meg Isten kegyelme milyen nagy, meg szeressük egymást! 
A kegyelemmel teljes üzeneteit gyakorlatilag teljesen áthúzta volna ezzel.  

Ha azt mondta volna, hogy ne kövezzétek halálra, akkor a törvény ellen szól és vádolhatták 
volna jogosan a farizeusok, hogy te nem vagy törvénytisztelő ember zsidó létedre, hogy 
mered te magadat rabbinak, mesternek szólíttatni? Ki vagy te? Mit válaszolt hát Jézus? 
Ismerjük a bölcs kijelentést, ami egyikünknek sem jutott volna az eszébe. Bármennyire is úgy 
gondoljuk, hogy hát persze, ez a mi agyunkból is kipattanhatott volna. Nem! Ez Isten 
bölcsessége volt, amit mondott. Ha fel vagyunk kenve mi is a Szent Szellemmel, akkor igen. 
Ő azt mondta, hogy az vesse rá az első követ, aki maga is bűntelen! A kettő között ellavíro-
zott, de nem úgy, hogy megszegte a törvényt vagy megszegte a saját tanításait, hanem úgy, 
hogy felette állt mindennek. Jézus felette állt a törvénynek is, hiszen Ő alkotta a törvényt, úgy 
ráadásul, hogy Ő alávetette magát a törvénynek. Nagyon érdekes dolog! Ő írta a törvényt. 
Amikor a farizeusok odamentek hozzá, Ő a földre írt. Ez egy jelképes dolog ott. Sok filmben, 
rajzfilmben vagy bibliamagyarázatban azt látjuk, hogy a homokba írt. De nem a homokba írt, 
mert ez bent volt a templomban. Bent a templomnak a területén, ahol nem homok van, hanem 
ott kő minden. A kőre írt! Mutat ez neked valamit? A kőre ír az ujj. A törvényt Ő írta, és ezzel 
a törvénnyel próbálták megkísérteni, akarták próbára tenni a farizeusok Jézust, amit Ő jobban 
ismert, mint azok az emberek. Ő fölötte állt a törvénynek, hiszen Ő szerezte, mégis alávetette 
magát a törvénynek, hisz mindent betartott a törvény szerint, és a Szellem bölcsessége által 
képes volt ilyen választ adni, hogy az vesse rá az első követ, aki bűntelen közületek! Mind-
azok a lelkiismerettől vádoltatva, a köveket eldobálva elmentek, otthagyták. Ott maradt 
kettesben az asszonnyal. Ez az egész történet megérdemel önmagában egy egész alkalmat. 
Nagyon jó, nagyon szeretjük ezt.  

Tehát ha te is olyan helyzetbe kerülsz, amiben azt gondolod, hogy nincs megoldás, akkor 
ne ess kétségbe! Nem látjuk, hogy Jézus kétségbe esett volna, hogy jaj, most mit csináljak? 
Atyám, segíts nekem, hogy mit mondjak nekik? Nem fakadt sírásra, hogy mit fog most 
csinálni. Hanem megnyilvánult Isten Szellemének bölcsessége. Tudod, hogy erre te is képes 
vagy, hogy Isten bölcsessége megnyilvánuljon így rajtad keresztül? Nehogy azt gondold, 
hogy nem! Nehogy azt hidd, hogy nem! Nehogy elhidd a sátánnak, hogy ez a fajta bölcsesség, 
nem tud megnyilvánulni benned vagy teáltalad. Vagy ilyenekre gondolj, hogy én nem vagyok 
tanult, nem vagyok képzett, nem ismerem annyira az Igét, nem régóta járok gyülekezetbe. Ez 
mind-mind ebben az értelemben másodlagos! Megnyilvánulhat Isten bölcsessége rajtad 
keresztül, hisz figyelj meg egy-két piciny gyermeket, hogy sokszor sokkal bölcsebbet és 
okosabbat mondanak, mint a szüleik. Nem így van? 

5. A nagy szakértelemmel végzett munkát is bölcsességnek nevezi a Biblia. A héber szónak, 
amit a Biblia bölcsességre használ, elsődleges jelentése: bölcsesség, értelem. Másodlagos 
jelentése: szakértelem, ügyesség, jártasság, találékonyság. Az isteni bölcsesség lehet egy 
belátás, az isteni bölcsesség lehet egy rálátás dolgokra, rálátás a tanulságokra. A bölcs ember 
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tanul a hibáiból. A bolond ember nem tanul a hibáiból. Azt is mondhatnám, és senki ne értse 
félre, hogy igazából, hogy vannak hibáid, nem annyira nagy probléma, mert van miből 
tanulnod. Nagyon-nagyon sok jó dolog, ami ma körülvesz minket, azért van ezen a szinten, 
mert valaki a múltban hibázott. Vagy ő, vagy a körülötte levők vagy a következő generációk 
tanultak abból a hibából és továbbfejlesztve, előre tudta vinni a dolgokat. Nem jó a kudarc, 
nem jó a nehézség, de ha jól fogod meg, jól közelíted meg a dolgot, akkor a kudarcból is sokat 
lehet profitálni.  

Gondolj csak arra, hogy beülsz ma az autódba és mindenféle biztonsági felszerelésekkel 
tele van. A legegyszerűbb a biztonsági öv, légzsák elöl, légzsák a lábadnál, légzsák oldalt. 
Egy autó manapság biztonságos. Gondolj bele, ha egy olyan autóba kellene ma ülnünk, amik 
az 1920-as években épültek úgy, hogy például a motorja az a mostani, öt másodperc alatt 
gyorsul százra, de nincs benne biztonsági öv, nem olyan a fékrendszere. Miért tudták 
fejleszteni ezt ilyen magas szintre a fejlesztők? Mert volt egy csomó baleset és sok ember 
meghalt. Ez arra késztette őket – és ebben bölcsesség van –, hogy javítsanak. Úgyhogy ha 
szembesülsz az élet dolgaival, az nem kell, hogy arra késztessen téged, hogy elkeseredjél, 
hanem arra, hogy javíts a dolgokon! Van ebben bölcsesség! Tehát a bölcsesség tanul és rálát a 
tanulságokra. A bölcsesség rálát az elrejtett dolgokra. A bölcsesség rálát a titkos és szimbo-
likus dolgokra, belelát a nehezen érthető, és a nehezen megfejthető dolgokba. Ámen. Halle-
luja! Folytatjuk majd, mert a java még most jön.  

Dicsőség Istennek! Tanulhatunk Isten bölcsességéből! Ámen. Halleluja! 
 
*A függőleges vonallal jelzett igeversek más fordításból származnak. 
A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik. 
 

 


