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Kedves Testvéreim!

Az ember a Biblia első lapjaitól kezdve 
vágyik a bölcsességre, szeretné elérni, 
szeretné birtokolni a bölcsességet. A 
Károli fordítás így meséli el a bűnese-
tet is: „És látá az asszony, hogy jó az 
a fa eledelre s hogy kedves a szemnek, 

és kivánatos az a fa a bölcsességért: 
szakaszta azért annak gyümölcséből, és 
evék, és ada vele levő férjének is, és az 
is evék.” (1Móz 3,6)
Az ember valóban törekszik a bölcses-
ségre, évekig tanul, vannak, akik napon-
ta kemény munkával fejlesztik magukat, 
rengeteget olvasnak, művelik magukat, 
de az a bölcsesség, amit az ember ilyen 
módon szerez meg, az tapasztalatok ál-
tal fejlődik ki. Mire gondolok? Hadd 
mondjak el magyarázatképpen egy rö-
vid történetet! 
Egy idős orvos híres volt a bölcsessé-

géről. Egyszer egy fiatalember megkér-
dezte tőle: Doktor úr, mondja, hogyan 
vált ilyen bölccsé?! Nem volt nehéz 
– válaszolta az orvos. Helyesen tudom 
megítélni a dolgokat. Ez a jó ítélőképes-
ség pedig tapasztalatból ered. Tapaszta-
latot pedig úgy szerez valaki, hogy egy 
csomószor rosszul ítéli meg a dolgokat. 

Tehát az ember vagy a saját kárán, vagy 
mások kárán válik bölccsé. Tévedések 
által, vagy sokkal inkább tévedések árán 
válik valaki bölccsé. 
Ez azonban mind emberi bölcsesség. 
A mai Ige pedig azt a kérdést teszi fel, 
hogy kicsoda az, aki valóban bölcs és 
értelmes? A bölcsesség és a valódi böl-
csesség közötti legnagyobb különbség: 
az eredet, hogy az a bölcsesség honnan 
származik: földi vagy felülről jövő. Mi-
vel pedig más-más a bölcsesség eredete, 
ezért mások a tulajdonságai, a megnyil-
vánulásai is. 

Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek? Mutassa meg a maga-
tartásával, hogy mindent bölcs szelídséggel tesz! Ha pedig 
keserű irigység és viszálykodás van a szívetekben, ne kérked-
jetek, és ne hazudjatok az igazsággal szemben.  Ez a bölc-
sesség nem felülről jön, hanem földi, testi és ördögi. Mert ahol 
irigység van és viszálykodás, ott zűrzavar és mindenféle gonosz 
tett található. A felülről való bölcsesség először is tiszta, azután 
békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölc-
sökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató. Az igazság 
gyümölcse békességben vettetik el azoknak, akik békességet 
teremtenek.
               Jakab 3, 13-18 



A földi bölcsességről azt írja az Ige, 
hogy az testi és ördögi. Tele van kese-
rű irigységgel és rivalizálással. A földi 
módon bölcs ember is lángol dolgokért. 
A bölcsességét szenvedélyesen az igaz-
ság szolgálatába szeretné állítani. De ez 
egy megkeseredett, egy negatív és nem 
pozitív előjelű bölcsesség. Ilyenek a 
cselekedetei is. Csupa rombolás, zűrza-
var, irigység, viszálykodás, örvény, ami 
mozgásba hozza a dolgokat, lendületbe 
hozza az embereket maga körül is, de 
nem oldódik általa semmi, nem szü-
letnek megoldások, csak megoldatlan 
feszültségek, és azt lehet érezni, hogy 
nincs minden rendben. Az ember eről-
ködik, de nem születnek eredmények.
A bölcsességet fondorlatos praktikává 
alakítja az ilyen ember. Szereti hallatni 
a hangját. Szereti, ha mások kikérik a 
véleményét és ő megmutathatja a „tu-
dományát”. Fontos, hogy mások felett 
győztesnek érezze magát. A modora is 
ilyen: simulékony, behízelgő, titokban 
magát mások elé helyező, radikális, 
mások véleményét egy kicsit sem tartja 
fontosnak, mérvadónak, előre vivőnek. 
Beszél, cselekszik, de ez csupán arra 
szolgál, hogy mások csodálják, körülra-
jongják őt. Tehát ha azt látjuk, hogy egy 
bölcs ember magatartása ilyen a maga 
bölcsességével kérkedni akaró, akkor 
biztosak lehetünk benne, hogy csak föl-
di bölcsesség lakik benne.
Az igazi bölcsesség ugyanis nem győ-
zedelmeskedni akar másokon, nem irá-
nyítani, hanem szolgálni akar másokat. 
Nem önmagának akar tetszelegni, ha-
nem mivel Istentől származik, Neki akar 
tetszeni. És ez a magatartásán is meglát-

szik. Mivel mentes az emberi önzéstől, 
ezért tiszta, szent, ártatlan. Mivel állan-
dóan kapcsolatban van Istennel, ezért 
tiszta, szent és ártatlan is marad. Nem az 
emberek véleménye által vezetteti ma-
gát, hanem Isten akarata által. Érteni és 
cselekedni szeretné Isten akaratát. Nem 
azt mondja, hogy a másik hogyan jött rá 
arra, ami nekem nem jutott eszembe, ha-
nem örül, hogy Isten ügye halad előre.
Mivel nem a rivalizálás, a másik vagy 
mások legyőzése a célja, ezért békesze-
rető. Nem ütköztet, nem száll szembe a 
másikkal, hanem elsimít. Istentől kapott 
békessége van a valóban bölcs ember-
nek, ezért nem érzi szükségét annak, 
hogy másokkal veszekedjen. A tiszta 
bölcsesség nem akar jobbnak vagy ki-
válóbbnak látszani másoknál, vagy a 
másiknál. Nem akar sosem a másik fölé 
kerekedni. Inkább vállalja azt, hogy alá-
zatban alábbszáll. Hadd fusson a másik, 
ha azt akarja. Aki Istennel jár, Istentől 
kap bölcsességet, annak sosem vetély-
társ a másik ember, hanem felebarát. Ha 
nem hívő a másik, akkor őt is keresi az 
Isten. Tehát a bölcsességének az a célja, 
hogy hogyan lehetne Krisztushoz vezet-
ni az illetőt. A szolgálatban a testvére 
pedig szolgatársa, s nem vetélytársa a 
szolgálatban. Úgy él, ahogy a 85. zsol-
tár írja: „Igazság és békesség csókol-
gatják egymást.” (Zsolt 85,11) Vagyis 
együtt járnak. Bensőséges közösségben 
vannak az Isten igazsága és békessége. 
Összefonódnak, összefognak. Csókol-
gatják egymást, szeretik egymást. Mivel 
az Isten által megváltoztatott szívből 
ered, tehát az ember belsejéből, abból, 
ami az embert vezérli, ezért van felülről 
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jövő békessége a felülről jövő bölcses-
ségnek, és békességben várja, hogy az 
igazság győzzön. Nem mindenkivel le-
het békességben élni. Ezért mondja azt 
a Szentírás, hogy amennyire lehetséges. 
Mi tudjuk, hogy vannak emberek, akik-
kel nem lehet békességben élni, mert 
mindig találnak valamit, amin össze-
vesznek a másik emberrel. Lételemük a 
zűrzavar. Elég megnézni pl. a politikai 
életet. Vannak olyanok, akiknek lételeme 
az, hogy valami feszültséget kavarjanak 
vagy keltsenek. Legyen minél rosszabb, 
annál jobb nekünk. Lehet a zavarosban 
halászni. Van, akinek lételeme az, hogy 
békétlenséget szít. Hány családban van 
ilyen ember? Mindig talál valamit, vagy 
néha mi magunk vagyunk azok, akik ta-
lálunk valamit. Amikor nincsen semmi, 
akkor is kell valami. Az Isten bölcsessé-
géből és bölcsességével élő ember bé-
kességszerző ember. Nem szabad tehát 
sosem feladni ezt a törekvést, s majd 
Isten adja a bölcsességet, hogy hogyan 
lehet békességszerző valaki.
Mivel a felülről jövő bölcsesség szere-
tetből fakad, ezért méltányos, vagy szó 
szerint lefordítva udvarias. Tiszteli a 
másikat. Sosem szól vagy cselekszik a 
másik terhére, vagy annak megszégye-
nítésére, lekezelésére. A másik háttérbe 
szorítása, letaposása árán sosem akar 
előtérbe kerülni, vagy előrébb jutni.
Mivel nem mindenáron és nem minden 
téren akarja meggyőzni a másikat a maga 
igazáról, ezért engedékeny. A görög ige 
szó szerint azt jelenti, hogy jó módon 
hagyja magát meggyőzni. Nyitott a má-
sik ember gondolataira. Párbeszédben 
van másokkal. Egyenlő partnernek ve-

szi őket, és nem akarja őket kiforgatni 
öncélúan a nézeteikből. 
Mivel Istentől származik, ezért isteni 
tulajdonságai is vannak: irgalmas, nem 
részrehajló, mentes az előítéletektől, 
tehát valóban kész partnerként meg-
hallgatni a másikat, és nem képmutató 
– nem képmutató olyan módon, hogy 
mutatná, hogy hajlandó beszélgetni, 
de úgy ül le a párbeszédhez, hogy már 
előre eldöntötte, a másik nem fog az ő 
véleményén egy kicsit sem alakítani. A 
valóban bölcs ember nem zárja be ma-
gát a saját igazságának várába, hanem 
kész meghallgatni mások szavát.
Akinek ilyen bölcsessége van, annak az 
életében is jó gyümölcsök teremnek. A 
mai Ige záróverse is azt mondja: „Az 
igazság gyümölcse békességben vette-
tik el azoknak, akik békességet terem-
tenek.” Nagyon elgondolkodtató ez a 
vers. Hogyan lehet gyümölcsöt vetni? 
Az igazság gyümölcsöt terem – ha ezt 
mondaná az Ige, ez még érthető lenne. 
Jakab apostol azonban itt arra mutat rá, 
hogy az igazság gyümölcsét nem az em-
ber termi, hanem Isten veti el az ember-
ben a gyümölcsöt. Valószínűleg olyan 
módon adja ezt, ahogyan a bölcsességet 
is – felülről. A békesség pedig mennyei 
békességet szül. Isten a békességesekbe 
beleveti, belehinti a felülről jövő békes-
séget, ami elvisz az örök békességre. 

    Ámen!

(Elhangzott 2009. augusztus 16-án. 
A prédikációt gyülekezetünk előző 

lelkésze, Bodnár Noémi küldte.)
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Gyülekezeti
Alkalmak
Istentiszteletek: 
Vasárnaponként 17.00-tól (a nyári idő-
szakban) a gyülekezet Klimentská utcai 
gyülekezeti termében (Klimentská 18, 
Prága 1) vagy az „U Klimenta” temp-
lomban. Istentisztelet alatti gyermek-
megőrzés/vasárnapi iskola az 1. eme-
leti klubhelyiségben. A gyerekeket az 
istentiszteleti alkalom előtt egy nappal 
be kell jelenteni a 723/960913-as tele-
fonszámon.
Bibliaóra: Az istentiszteletet követően, 
kb. 18.00-tól (a nyári időszakban). 
Énekkari próbák: Szerda esténként 
18.00-tól, a Teológia (Černá 9, Prága 1) 
kápolnájában,  vagy egyéb megegyezés 
szerinti helyen.          (korus@refnet.cz)

Egyházunk & 
gyülekezetünk életéből

– A gyülekezeti terem 
épületében történő fel-
vonócsere miatt au-
gusztus hónapban az 
istentiszteleti alkalmak 
a szokott időben, de a 

templomban lesznek megtartva. Kér-
jük közölje ezt a hírt az istentiszteleti al-
kalmakra készülő ismerőseivel.
– A Szlovákiai Református Keresztyén 
Egyház  Zsinati Elnöksége a „Pünkösd-
váró Európa” című Kárpát-medencei 

Ökumenikus  Nagytalálkozó alkalmá-
ból imanapot hirdet meg egyetemes  
egyházunkban 2009. augusztus 30-ra, 
a vasárnapi  istentiszteletek keretén 
belül. A közös imádkozás tartalma 
egyrészt az, hogy a  Kárpát-medencei 
Ökumenikus Nagytalálkozó – a szlová-
kiai államnyelvtörvénnyel  szembeni 
fellépés, illetve a határon túlra szakadt 
magyar nemzeti közösségek  melletti ki-
állás céljával – augusztus  30-án Szege-
den eredményesen záródjon. Másrészt 
az, hogy a népek és a  nyelvek renge-
tegében, amiknek létezését Isten szabta 
meg a teremtettségben, a  vele született 
jogoknak az ember ne szabhasson gátat, 
sem törvény, sem  cselszövés útján. Az 
„egység a sokféleségben” és a „sokféle-
ség az egységben” elvén alapuló egye-
sült Európában a nyelvi egyenjogúság 
és a szabad nyelvhasználat alapvető 
értékek. Mi, keresztyének azt a nyel-
vet valljuk magunkénak, amelyen a 
legbelső csendességünkben szólít meg 
minket Isten, és amin  mi is szólha-
tunk Őhozzá. Hisszük, hogy Isten a jog 
és az igazság Ura, Ő hallgassa  meg a 
Hozzá fohászkodókat!   

Bölcsesség

Ha az Isten nem próbál 
meg, az rosszabb mint 
tíz próbatétel. 


