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A bölcsesség oszlopai 

Péld 9, 1 

A bölcsesség házat épített magának, hét oszlopot faragott hozzá. 

Néhány bevezető gondolat a bölcsességről 

A bölcsesség mindennek „eleje” – kezdete, alapja, eredője, forrása, első zsengéje, feje, fő dolga.        

A bölcsesség princípium: alapelv, vezérelv, alap-ok, ős-ok, vég-ok.  

Péld 4, 7 

A bölcsességnek ez a kezdete: Szerezz bölcsességet, és minden szerzeményeden szerezz (vagyonodon 

vegyél) értelmet! 

1Móz 1, 1 

Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. (+ Jn 1, 1-3 – bár az már ógörög) 

Péld 8, 22 

Az ÚR útjának kezdetén alkotott (szerzett) engem, művei előtt réges-régen. 

1. A bölcsesség kiemelkedő értéke és haszna 

Jób 28, 12-28 

De a bölcsesség hol található? Hol van az értelem lelőhelye? 13Nem ismeri értékét a halandó, nem 

található az élők földjén. 14A mélység ezt mondja: Nincs bennem! A tenger ezt mondja: Nálam 

sincsen! 15Nem lehet megvenni színaranyért, nem lehet árát ezüstben kimérni. 16Nem fizethető meg 

Ófír aranyával, sem drága ónixszal vagy zafírral. 17Nem ér föl vele az arany és az üveg, arany 

ékszerekért sem kapható cserébe. 18Szóba sem jöhet a korall és a kristály: a bölcsesség drágább kincs 

az igazgyöngyöknél. 19Nem ér föl vele az etióp topáz, színarannyal sem lehet megfizetni. 

20Honnan jön tehát a bölcsesség? Hol van az értelem lelőhelye? 21Rejtve van minden élő szeme előtt, 

az ég madarai elől is el van takarva. 22Az enyészet helye és a halál így szól: Csak hírét hallottuk 

fülünkkel. 23Isten ismeri az ahhoz vezető utat, ő tudja annak lelőhelyét. 24Mert ő ellát a föld pereméig, 

mindent lát az ég alatt. 25Amikor megszabta a szél erejét, és megállapította a vizek 

mértékét, 26megszabta az eső rendjét és a mennydörgő viharfelhő útját, 27akkor megtekintette és 

számba vette, elkészítette és megvizsgálta a bölcsességet. 28Az embernek pedig ezt mondta: Íme, az 

Úr félelme a bölcsesség, és a rossz elkerülése az értelem.  

Péld 8, 11-36 

Mert értékesebb a bölcsesség az igazgyöngynél, és nem fogható hozzá semmiféle drágaság. 12Én, a 

bölcsesség, együtt lakom az okossággal, és nálam van a megfontolt tudás. 13Aki féli az URat, gyűlöli a 

rosszat. A kevélyt és a kevélységet, a helytelen utat meg az álnok beszédet gyűlölöm. 14Enyém a 

tanács és a jutalom, én vagyok az értelem, enyém a hatalom. 15Általam uralkodnak a királyok, és 

rendelkeznek igazságosan a fejedelmek. 16Általam vezetnek a vezérek, és ítélkeznek igazságosan az 

elöljárók. 17Szeretem azokat, akik engem szeretnek, megtalálnak engem, akik keresnek. 18Gazdagság 

és megbecsülés van nálam, maradandó vagyon és igazság. 19Gyümölcsöm drágább az aranynál, a 

színaranynál is, és jövedelmem a színezüstnél. 20Az igazság ösvényén járok és a törvénynek az 

útjain, 21hogy örökséget adjak az engem szeretőknek, és megtöltsem kincstárukat.  
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22Az ÚR útjának kezdetén alkotott (szerzett) engem, művei előtt réges-régen. 23Az ősidőkben formált 

engem, kezdetben, mielőtt a föld létrejött. 24Mikor még nem voltak mélységek, megszülettem, mikor 

még nem voltak tele a források vízzel. 25Mielőtt a hegyek helyükre kerültek, a halmok létrejötte előtt 

megszülettem; 26amikor még nem alkotta meg a földet, a rónákat, még a világ legelső porszemét 

sem. 27Ott voltam, amikor megszilárdította az eget, amikor kimérte a látóhatárt a mélység 

fölött. 28Amikor megerősítette odafönt a fellegeket, amikor felbuzogtak a mélység forrásai, 29amikor 

határt szabott a tengernek, hogy a víz át ne léphesse partját, amikor kimérte a föld alapjait, 30én már 

mellette voltam mint kedvence, és gyönyörűsége voltam mindennap, színe előtt játszadozva 

mindenkor. 31Játszadoztam földje kerekségén, és gyönyörködtem az emberekben. 32Ezért, fiaim, 

hallgassatok rám, mert boldogok, akik megőrzik útjaimat! 33Hallgassatok az intésre, hogy bölcsek 

legyetek, és ne hanyagoljátok el azt! 34Boldog ember az, aki hallgat rám, ajtóm előtt vigyázva 

mindennap, ajtófélfáimat őrizve. 35Mert aki engem megtalál, az életet találja meg, és kegyelmet nyer 

az ÚRtól. 36De aki vétkezik ellenem, magának árt, gyűlölőim mind a halált szeretik. 

A bölcsesség haszna folytatás 

Péld 2, 10-13 

Bölcsesség költözik szívedbe, és az ismeret gyönyörködteti lelked. 11Megfontolás őrködik feletted, 

értelem oltalmaz téged. 12Megment a helytelen úttól és az álnokul beszélő embertől; 13azoktól, akik 

elhagyják az egyenes ösvényeket, és sötét utakon járnak. 

Péld 3, 7-8 

Ne tartsd bölcsnek önmagadat, féld az URat, és kerüld a rosszat! 8Gyógyulás lesz ez testednek, és 

felüdülés csontjaidnak. 

Péld 3, 13-17 

Boldog az az ember, aki megtalálta a bölcsességet, és az az ember, aki értelmet kap. 14Mert több 

haszna van ennek, mint az ezüstnek, és nagyobb jövedelme, mint a színaranynak. 15Drágább ez a 

gyöngynél, és semmi sem fogható hozzá, amiben kedved leled. 16Hosszú élet van a jobbjában, 

baljában pedig gazdagság és dicsőség. 17Útjai kedves utak, és minden ösvénye békesség. 18Élet fája ez 

azoknak, akik megragadják, és akik rá támaszkodnak, boldogok. 

Péld 19, 8 

Aki értelmet (bölcsességet) szerez, önmagát szereti, aki megőrzi tudását, megtalálja a jót. 

Péld 24, 14 

Tudd meg hát, hogy ilyen a bölcsesség a lelkednek: ha megtalálod, van jövendőd, és reménységed 

nem semmisül meg. 

Éz 33, 6 

Nyugodt lesz az életed, bölcsesség és ismeret teszi szabaddá és gazdaggá; az ÚR félelme lesz a kincse. 

Préd 7, 12 

Mert oltalom a bölcsesség, akárcsak a pénz, de hasznos dolog tudni, hogy a bölcsesség élteti azokat, 

akiknek van. 

Préd 7, 11 

Jó a bölcsesség az örökség mellett, hasznos azoknak, akik látják a napot. 
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Préd 10, 10 

Ha kicsorbul a vas, és nem köszörülik ki, akkor több erőt kell kifejteni. A helyesen alkalmazott 

bölcsesség a hasznos! (A fejsze élesítése! ApCsel 2, 42; Szent Lélek!) 

Péld 12, 18 

Van, akinek a fecsegése olyan, mint a tőrdöfés, a bölcsek nyelve pedig gyógyít.   

Péld 13, 14 

A bölcs tanítás az élet forrása a halál csapdáinak kikerülésére. 

Péld 24, 5 

A bölcs férfi erős, és a tudós ember nagy erejű. 

Péld 29, 3 

Aki szereti a bölcsességet, örömet szerez apjának, de aki paráznákkal barátkozik, elpazarolja 

vagyonát.  

Préd 1, 17-18 (Megtört szív – egyik legértékesebb dolog e világon → Isten szemében) – egyik oszlop 

Amikor azonban rászántam magam, hogy megismerjem a bölcsességet, megismertem az 

esztelenséget és oktalanságot is. Megtudtam, hogy ez is hasztalan erőlködés. 18Mert ahol sok a 

bölcsesség, sok a bosszúság (búsulás) is; és aki gyarapítja az ismeretet, gyarapítja a szenvedést is. 

Jel 13, 18 (Isten Igéje titkainak megfejtéséhez bölcsességre lesz szükség) 

Itt van szükség a bölcsességre! Akinek van értelme, számítsa ki a fenevad számát, mert egy embernek 

a száma az. Az ő száma pedig hatszázhatvanhat. 

Jel 17, 9 

Itt van szükség az értelemre, amelyben bölcsesség van. A hét fej hét hegy, amelyen az asszony ül, és 

ez hét királyt jelent 

 

2. A bölcsesség megszerzése – hogyan találom meg a bölcsességet? 

Buzdítások: 

Péld 4, 1-11 

Hallgassatok, fiaim, az atyai intésre, és figyeljetek az okos tudományra! 2Mert jó tanulságot adok 

nektek, ne hagyjátok el tanításomat! 3Mikor még mint gyermek apámnál voltam, mint kicsi és 

egyetlen, anyám mellett, 4tanítgatott, és ezt mondta nekem: Támaszkodjék szavaimra szíved, tartsd 

meg parancsaimat, és élni fogsz! 5Szerezz bölcsességet, szerezz értelmet, ne felejtsd el szavaimat, és 

ne térj el tőlük! 6Ne hagyd el, és megőriznek téged, szeresd, és megoltalmaznak téged! 7A 

bölcsességnek ez a kezdete: Szerezz bölcsességet, és minden szerzeményeden szerezz 

értelmet! 8Becsüld nagyra, és felmagasztal téged. Dicsőséget hoz rád, ha magadhoz öleled. 9Ékes 

koszorút tesz a fejedre, díszes koronát ajándékoz neked. 10Hallgasd meg, fiam, és fogadd el 

mondásaimat, mert megsokasítják életed éveit. 11A bölcsesség útjára tanítottalak, helyes ösvényen 

vezettelek téged. 12Jártodban semmi sem gátolja lépteidet, és ha futsz, nem botlasz el. 
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Péld 5, 1 

Fiam, figyelj bölcsességemre, hallgasd meg értelmes szavaimat! 

Péld 7, 1-4 

Fiam, őrizd meg szavaimat, és zárd magadba parancsaimat! 2Tartsd meg parancsaimat, hogy élj, 

tanításomat őrizd, mint a szemed fényét! 3Kösd ujjaidra, írd föl szíved táblájára! 4Mondd a 

bölcsességnek, hogy a nővéred, és az értelmet nevezd jó ismerősödnek 

Jó tudni 

Jób 12, 12-13 (+Jób 32, 7-9) 

A vén emberekben van-é a bölcsesség, és az értelem a hosszú életben-é? 13Ő nála van a bölcsesség és 

hatalom, övé a tanács és az értelem. 

Dán 2, 20-23 

Ezt mondta Dániel: Legyen áldott Isten neve örökkön-örökké; övé a bölcsesség és a hatalom! 21Ő 

szabja meg a különböző időket és alkalmakat. Királyokat taszít el, és királyokat támaszt. Ő ad 

bölcsességet a bölcseknek és tudományt a nagy tudósoknak. 22Ő tárja fel a mélyen elrejtett titkokat; 

tudja, mi van a sötétségben, és nála lakik a világosság. 23Magasztallak és dicsőítelek téged, atyáim 

Istene, mert bölcsességet és erőt adtál nekem, és most tudtul adtad, amit kértünk tőled, tudtul adtad 

nekünk a király dolgát. 

Róm 11, 33 

Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége! Mily megfoghatatlanok az ő 

ítéletei, és mily kikutathatatlanok az ő útjai! 

Zsolt 107, 43 (Bölcsesség figyelembe venni Isten szeretetét) 

Ki a bölcs? Jegyezze ezt meg! Értse meg, milyen az Úr kegyelme!  

2Móz 31, 2 

Azután így beszélt Mózeshez az ÚR: 2Lásd, név szerint elhívtam Becalélt, Húr fiának, Úrínak a fiát Júda 

törzséből. 3Betöltöttem őt isteni lélekkel, bölcsességgel, értelemmel és képességgel mindenféle 

munkára, 4hogy terveket készítsen az arany, az ezüst és a réz feldolgozására, 5kövek vésésére és 

berakására, fafaragásra és mindenféle munka elvégzésére. 

Akkor hogyan szerzem meg (találom meg) a bölcsességet? Hogyan lehet az enyém? 

Vágy, akarás, keresés, kutatás (és ami ebből fakad) → Kérés – Kézrátétel – Szent Lélek – Jézus  

 

1. Kérés (vágy, akarás, keresés, kutatás) 

Salamon példája 

1Kir 3, 2-13 

A nép akkor még az áldozóhalmokon áldozott, mert addig még nem építettek házat az ÚR 

nevének. 3Salamon szerette ugyan az URat, és apjának, Dávidnak a rendelkezései szerint élt, de ő is az 

áldozóhalmokon mutatott be áldozatot. 4A király Gibeónba szokott elmenni, hogy ott áldozzék, mert 
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ez volt a legnagyobb áldozóhalom. Egyszer ezer égőáldozatot mutatott be Salamon azon az 

oltáron. 5Akkor éjjel megjelent Gibeónban az ÚR Salamonnak álmában, és ezt mondta Isten: Kérj 

valamit, én megadom neked! 6Salamon ezt felelte: Te nagy szeretettel bántál szolgáddal, Dáviddal, az 

én apámmal, ahogyan ő is hűségesen, igazán és egyenes szívvel élt előtted. Ezt a nagy szeretetet 

megtartottad iránta, és fiút adtál neki, aki a trónján ül ma is. 7Most pedig, URam, Istenem, apám, 

Dávid után királlyá tetted a te szolgádat. De én még egészen fiatal vagyok, nem értek a 

kormányzáshoz. 8És a te szolgád választott néped között van, amely olyan nagy nép, hogy meg sem 

lehet számolni; nem lehet számba venni sokasága miatt. 9Adj azért a te szolgádnak engedelmes szívet 

(látó, halló (értő) szívet, bölcsességet), hogy tudja kormányozni népedet, különbséget téve a jó és a 

rossz között. Ki tudná különben kormányozni a te nagy népedet?! 
10Tetszett az ÚRnak, hogy ezt kérte Salamon. 11Azért ezt mondta neki Isten: Mivel ezt kérted, és nem 

kértél magadnak hosszú életet, nem kértél gazdagságot, és nem kérted ellenségeid életét, hanem 

értelmet kértél, hogy törvényemnek engedelmeskedve tudj kormányozni, 12ezért teljesítem kérésedet: 

olyan bölcs és értelmes szívet adok neked, hogy hozzád fogható nem volt előtted, és nem támad 

utánad sem. 13Sőt azt is megadom neked, amit nem kértél: olyan gazdagságot és dicsőséget is adok 

egész életedben, hogy nem lesz hozzád fogható senki a királyok között. 14Ha az én utaimon jársz, és 

megtartod rendelkezéseimet és parancsolataimat, ahogyan apád, Dávid tette, akkor hosszú életet 

adok neked. 15Azután fölébredt Salamon, és látta, hogy álmodott. Amikor visszament Jeruzsálembe, 

odaállt az ÚR szövetségládája elé, és égőáldozatokat mutatott be, békeáldozatokat készített, és 

udvari embereinek lakomát rendezett.  

1Kir 3, 28 

Egész Izráel meghallotta ezt az ítéletet, amelyet a király hozott, és félelemmel tekintettek a királyra, 

mert látták, hogy isteni bölcsesség van benne, és azzal szolgáltat igazságot. 

1Kir 5, 9-14 

Isten igen nagy bölcsességet és értelmet adott Salamonnak. Olyan sok bölcs gondolata volt, mint a 

tenger partján a homok. 10Nagyobb volt Salamon bölcsessége az összes Keleten lakó ember 

bölcsességénél és az egyiptomiak minden bölcsességénél. 11Bölcsebb volt Salamon minden embernél, 

még az ezráhi Étánnál, Hémánnál, Kalkólnál és Dardánál, Máhól fiainál is, úgyhogy nagy hírnévre tett 

szert mindenütt a környező népek körében. 12Háromezer példabeszédet mondott, és ezeröt éneket 

szerzett. 13Beszélt a fákról, a libánoni cédrustól kezdve a falból kinövő izsópig, és beszélt az állatokról, 

a madarakról, a csúszómászókról és a halakról. 14Jöttek is az emberek minden nép közül, hogy 

hallgassák Salamon bölcsességét, sőt a föld királyai közül is mindazok, akik hallottak bölcsességéről. 

Salamon buzdítása 

Péld 2, 1-6 

Fiam, ha megfogadod mondásaimat, és parancsaimat magadba zárod, 2ha figyelmesen hallgatsz a 

bölcsességre, és szívből törekszel értelemre, 3bizony, ha bölcsességért kiáltasz, és hangosan kéred az 

értelmet, 4ha úgy keresed azt, mint az ezüstöt, és úgy kutatod, mint az elrejtett kincseket, 5akkor 

megérted, mi az ÚR félelme, és rájössz, mi az istenismeret. 6Csak az ÚR ad bölcsességet, szájából 

ismeret és értelem származik. 
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Jakab buzdítása 

Jak 1, 5-8 

Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad 

mindenkinek, és meg is kapja. 6De hittel kérje, semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, az olyan, 

mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor és ide-oda hajt. 7Ne gondolja tehát az ilyen, hogy bármit 

is kaphat az Úrtól, 8a kétlelkű és minden útján állhatatlan ember. 

 

2. Kézrátétel 

5Móz 34, 9 (Megjegyzés: A kézrátétel az atya-fiúi kapcsolatból fakad) 

Józsué, Nún fia pedig megtelt bölcs lélekkel, mert Mózes reá helyezte a kezét. Izráel fiai hallgattak is 

rá, és úgy cselekedtek, ahogyan megparancsolta Mózesnek az ÚR. 

 

3. Szent Lélek (+ az apostolok kézrátételével adatik a Lélek) 

Éz 11, 1-2 

Vesszőszál hajt ki Isai törzsökéről, hajtás sarjad gyökereiről. 2Az ÚR lelke nyugszik rajta, a bölcsesség 

és értelem lelke, a tanács és erő lelke, az ÚR ismeretének és félelmének lelke. 

Ef 1, 16-17 

szüntelenül hálát adok értetek, amikor megemlékezem rólatok imádságaimban; 17és kérem, hogy a 

mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás 

Lelkét, hogy megismerjétek őt  

Kol 1, 9-10 

Ezért tehát attól a naptól fogva, amelyen ezt meghallottuk, szüntelenül imádkozunk és könyörgünk 

értetek, hogy tökéletesen megismerjétek az ő akaratát minden lelki bölcsességgel és 

belátással, 10hogy élhessetek az Úrhoz méltóan, teljes mértékben az ő tetszésére, és teremjetek 

gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek Isten ismeretében.  

1Kor 12, 8 

Mert van, aki a Lélek által a bölcsesség igéjét kapta, a másik az ismeret igéjét, ugyanazon Lélek által. 

 

4. Jézus  

Kol 2, 3 

Benne (Jézusban) van a bölcsesség és ismeret minden kincse elrejtve. 

1Kor 1, 30-31 

Az ő munkája az, hogy ti Krisztus Jézusban vagytok. Őt tette nekünk Isten bölcsességgé, igazsággá, 

megszentelődéssé és megváltássá, 31hogy amint meg van írva: „Aki dicsekszik, az Úrral dicsekedjék.” 
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Mt 11, 25-30 

Abban az időben így szólt Jézus: Magasztallak, Atyám, menny és föld Ura, mert elrejtetted ezeket a 

bölcsek és értelmesek elől, és felfedted az egyszerű embereknek (kis gyermekeknek – nepios). 26Igen, 

Atyám, mert így láttad jónak. 27Az én Atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a Fiút, csak 

az Atya, az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és az, akinek a Fiú akarja kijelenteni. 28Jöjjetek 

énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok 

nektek. 29Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos 

szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. 30Mert az én igám jó, és az én terhem könnyű. 

1Kor 3, 18-20 

Senki meg ne csalja önmagát! Ha valaki bölcsnek gondolja magát közöttetek ebben a világban, 

legyen bolonddá, hogy bölccsé lehessen. 19E világ bölcsessége ugyanis bolondság Isten előtt. Mert 

meg van írva: „Saját ravaszságukkal fogja meg a bölcseket”, 20aztán ez is: „Az Úr tudja, hogy a 

bölcsek gondolatai hiábavalók.” 

Péld 8 

Nem kiált-e a bölcsesség, nem hallatja-e szavát az értelem? 2Kiáll a magaslatok ormára, az útra, a 

keresztutakra. 3A városba vivő kapuknál, a bejáratoknál hangosan kiált. 4Hozzátok kiáltok, férfiak, 

szavam az emberekhez szól. 5Legyetek okosak, ti, együgyűek, legyetek értelmesek, ti, 

ostobák! 6Hallgassatok rám, mert fontos dolgokat mondok, ha felnyitom ajkamat, helyes, amit 

mondok. 7Mert szám igazságot szól, ajkam utálja a gonoszt. 8Számnak minden szava igaz, nincs 

bennük csalárdság vagy hamisság. 9Mind világosak az értelmeseknek, és az ismeretre vágyóknak 

érthetők. 10Intésemet fogadjátok el, ne az ezüstöt, inkább a tudást, mint a színaranyat! 11Mert 

értékesebb a bölcsesség az igazgyöngynél, és nem fogható hozzá semmiféle drágaság. 12Én, a 

bölcsesség, együtt lakom az okossággal, és nálam van a megfontolt tudás. 13Aki féli az URat, gyűlöli a 

rosszat. A kevélyt és a kevélységet, a helytelen utat meg az álnok beszédet gyűlölöm. 14Enyém a 

tanács és a jutalom, én vagyok az értelem, enyém a hatalom. 15Általam uralkodnak a királyok, és 

rendelkeznek igazságosan a fejedelmek. 16Általam vezetnek a vezérek, és ítélkeznek igazságosan az 

elöljárók. 17Szeretem azokat, akik engem szeretnek, megtalálnak engem, akik keresnek. 18Gazdagság 

és megbecsülés van nálam, maradandó vagyon és igazság. 19Gyümölcsöm drágább az aranynál, a 

színaranynál is, és jövedelmem a színezüstnél. 20Az igazság ösvényén járok és a törvénynek az 

útjain, 21hogy örökséget adjak az engem szeretőknek, és megtöltsem kincstárukat. 22Az ÚR útjának 

kezdetén alkotott (szerzett) engem, művei előtt réges-régen. 23Az ősidőkben formált engem, 

kezdetben, mielőtt a föld létrejött. 24Mikor még nem voltak mélységek, megszülettem, mikor még 

nem voltak tele a források vízzel. 25Mielőtt a hegyek helyükre kerültek, a halmok létrejötte előtt 

megszülettem; 26amikor még nem alkotta meg a földet, a rónákat, még a világ legelső porszemét 

sem. 27Ott voltam, amikor megszilárdította az eget, amikor kimérte a látóhatárt a mélység 

fölött. 28Amikor megerősítette odafönt a fellegeket, amikor felbuzogtak a mélység forrásai, 29amikor 

határt szabott a tengernek, hogy a víz át ne léphesse partját, amikor kimérte a föld alapjait, 30én már 

mellette voltam mint kedvence, és gyönyörűsége voltam mindennap, színe előtt játszadozva 

mindenkor. 31Játszadoztam földje kerekségén, és gyönyörködtem az emberekben. 32Ezért, fiaim, 

hallgassatok rám, mert boldogok, akik megőrzik útjaimat! 33Hallgassatok az intésre, hogy bölcsek 

legyetek, és ne hanyagoljátok el azt! 34Boldog ember az, aki hallgat rám, ajtóm előtt vigyázva 

mindennap, ajtófélfáimat őrizve. 35Mert aki engem megtalál, az életet találja meg, és kegyelmet nyer 

az ÚRtól. 36De aki vétkezik ellenem, magának árt, gyűlölőim mind a halált szeretik. 
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Jak 3, 17 

17A felülről való bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal 

és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató.  

Három fontos megállapítás 

Zsolt 90, 12 

Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk!  

2Tim 3, 15 

De te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudván, kiktől tanultad, 15mivel 

gyermekségedtől ismered a szent írásokat, amelyek bölccsé tehetnek téged az üdvösségre a Krisztus 

Jézusba vetett hit által.  

Péld 13, 20 

Aki bölcsekkel jár, bölccsé lesz, az ostobák barátja pedig romlottá lesz. 

 

3. A bölcsesség útja 
 

1. A bölcsesség és az értelem (Istenfélelem és a rossz elkerülése) 

Jób 28, 28 

28Az embernek pedig ezt mondta: Íme, az Úr félelme a bölcsesség, és a rossz elkerülése az értelem. 

Péld 3, 7-8 

Ne tartsd bölcsnek önmagadat, féld az URat, és kerüld a rosszat! 8Gyógyulás lesz ez testednek, és 

felüdülés csontjaidnak. 

Érdekes, hogy a bölcsesség és az értelem (megértés, ismeret, tudás) összetartoznak! 

Az Úr félelme: bölcsesség 

A rossz elkerülése (a rossztól való eltávozás): értelem 

Mint egy kétélű kard.  

A bölcsesség és az értelem tehát inkább egy út (életút, járás, hozzáállás, viselkedés), mint egy 

mentális állapot, tapasztalatok sokasága, vagy mély gondolkodás, amellyel tanácsot adhatunk 

másoknak… → Mt 11, 19 Jézus kijelenti: 

Mt 11, 19 

De cselekedetei által nyert igazolást a bölcsesség. 

Kol 4, 5 

Bölcsen viselkedjetek a kívülállók iránt, a kedvező alkalmakat jól használjátok fel 
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Jak 3, 13-18 

Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek? Mutassa meg a magatartásával, hogy mindent bölcs 

szelídséggel tesz! 14Ha pedig keserű irigység és viszálykodás van a szívetekben, ne vétkezzetek az 

igazság ellen azzal, hogy bölcsességetekkel kérkedtek. 15Ez a bölcsesség nem felülről jön, hanem földi, 

testi és ördögi. 16Mert ahol irigység van és viszálykodás, ott zűrzavar van és mindenféle gonosz 

tett. 17A felülről való bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny, 

irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató. 18Akik békességet 

teremtenek, békességben vetnek, hogy az igazság gyümölcsét arassák. 

Tovább a bölcsesség és értelem összefüggései: 

Péld 3, 7 

Ne tartsd bölcsnek önmagadat, féld az URat, és kerüld a rosszat! 

Az öreg Jób 

Jób 1, 1 

Élt Úc földjén egy Jób nevű ember. Feddhetetlen és becsületes ember volt, félte az Istent, és kerülte a 

rosszat. (Istenfélő és bűngyűlölő – fogalmaz Károli) 

Zsolt 111, 10 

A bölcsesség kezdete az ÚR félelme. A józan eszűek mind eszerint élnek. Az ő dicsérete örökre 

megmarad. 

Péld 1, 7 

Az ÚRnak félelme az ismeret kezdete, a bölcsességet és intést csak a bolondok vetik meg.  

Péld 9, 10 

A bölcsesség kezdete az ÚRnak félelme, és a Szentnek a megismerése ad értelmet. 

Péld 14, 16 

A bölcs fél a rossztól, és elkerüli, az ostoba féktelen és elbizakodott. 

Róm 16, 19-20 

De szeretném, ha bölcsek lennétek a jóra, és képtelenek a rosszra. 20A békesség Istene pedig 

összezúzza a Sátánt lábatok alatt hamarosan. 

 

2. Az alázat 

Péld 11, 2 

Kevélység jő: gyalázat jő; az alázatosoknál pedig bölcsesség van. 

Péld 15, 33 

Az ÚR félelme bölcsességre int, és aki tisztességet akar, előbb legyen alázatos!  
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A vagyon, a hírnév, a hatalom és a dicsőség veszélye 

Eze 28, 17  

Szíved felfuvalkodott szépséged miatt; megrontottad bölcseségedet fényességedben; a földre 

vetettelek királyok előtt, adtalak szemök gyönyörűségére. 

Ennek ellenszere 

Péld 15, 16-17 

Jobb a kevés az ÚR félelmével, mint a sok kincs, ha nyugtalanság jár vele. 17Jobb egy tányér főzelék 

ott, ahol szeretet van, mint a hizlalt ökör, ahol gyűlölet van. 

Péld 17, 1 

Jobb egy darab száraz kenyér ott, ahol békesség lakik, mint ha zsíros falatokkal van tele a ház, de 

veszekednek benne. 

Péld 30, 7-9 

Két dolgot kérek tőled, mielőtt meghalok, ne tagadd meg tőlem: 8Óvj meg a hiábavaló és hazug 

beszédtől! Se szegénységet, se gazdagságot ne adj nekem! Adj annyi eledelt, amennyi 

szükséges, 9hogy jóllakva meg ne tagadjalak, és ne mondjam: Kicsoda az ÚR? El se szegényedjek, 

hogy ne lopjak, és ne gyalázzam Istenem nevét! 

Jer 9, 22-23 

Ezt mondja az ÚR: Ne dicsekedjék bölcsességével a bölcs, ne dicsekedjék erejével az erős, ne 

dicsekedjék gazdagságával a gazdag! 23Aki dicsekedni akar, azzal dicsekedjék, hogy érti és tudja 

rólam, hogy én vagyok az ÚR, aki szeretetet, jogot és igazságot teremtek a földön, mert ezekben telik 

kedvem – így szól az ÚR! 

A látszat bölcsesség veszélye 

Kol 2, 23 

Ha tehát Krisztussal meghaltatok a világ elemei számára, miért terhelitek magatokat olyan 

kötöttségekkel, amelyek csak az e világ szerint élőkre kötelezők: 21„Ne nyúlj hozzá, ne ízleld meg, ne is 

érintsd!” 22Azokról van itt szó, amik arra valók, hogy elfogyasztva megsemmisüljenek. Ezek csupán 

emberi parancsok és rendelések. 23Ezeknek a megtartása a bölcsesség látszatát kelti ugyan a magunk 

csinálta kegyeskedés, az alázatoskodás és a test sanyargatása által, valójában azonban semmi értéke 

és haszna nincs, mert öntelt felfuvalkodottsághoz vezet. 

Jak 4, 6 

„Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad.” 

 

3. A beszéd  

Zsolt 37, 30-31 

Bölcsen beszél az igaz ember szája, és a nyelve igazat mond. 31Isten törvénye van a szívében, nem 

ingadoznak léptei. 
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Zsolt 49, 4 

Bölcs dolgokat beszél majd szám, szívem gondolatai értelmesek. 

Péld 1, 20-21 

A bölcsesség az utcán kiált, a tereken hallatja szavát. 21Lármás utcasarkon kiált, a városkapuk 

bejáratánál mondja mondásait 

Péld 13, 14 

A bölcs tanítás az élet forrása a halál csapdáinak kikerülésére. 

Péld 12, 18 

Van, akinek a fecsegése olyan, mint a tőrdöfés, a bölcsek nyelve pedig gyógyít. 

Péld 11, 30 

Az igaz gyümölcse életnek a fája, és a bölcs lelkeket nyer meg. 

Péld 10, 19 

A sok beszédnél elkerülhetetlen a tévedés, de az eszes ember vigyáz a beszédre. 

Jak 3, 1-12 

Testvéreim, ne legyetek sokan tanítók, hiszen tudjátok, hogy súlyosabb ítéletben lesz részünk. 2Mert 

sokat vétkezünk mindnyájan: de ha valaki beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember, meg tudja 

fékezni az egész testét. 3Ha a lovak szájába zablát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nekünk, egész 

testüket irányíthatjuk. 4Íme, a hajókat, bármilyen nagyok, és bármilyen erős szelek hajtják is őket, egy 

egész kis kormányrúddal oda lehet irányítani, ahová a kormányos akarja. 5Ugyanígy a nyelv is milyen 

kicsi testrész, mégis nagy dolgokkal kérkedik. Íme, egy parányi tűz milyen nagy erdőt felgyújthat: 6a 

nyelv is tűz, a gonoszság egész világa. Olyan a nyelv tagjaink között, hogy egész testünket 

beszennyezi, és lángba borítja egész életünket, miközben maga is lángba borul a gyehenna 

tüzétől. 7Mindenfajta vadállat és madár, csúszómászó és tengeri állat megszelídíthető: meg is szelídíti 

az ember; 8a nyelvet azonban az emberek közül senki sem tudja megszelídíteni, fékezhetetlenül 

gonosz az, telve halálos méreggel. 9Ezzel áldjuk az Urat és Atyát, és ezzel átkozzuk az Isten 

hasonlatosságára teremtett embereket: 10ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok. Testvéreim, 

nem kellene ennek így lennie. 11Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból árasztja-e az édes és a keserű 

vizet? 12Avagy teremhet-e, testvéreim, a füge olajbogyót, és a szőlő fügét? Sós forrás sem adhat édes 

vizet. 

1Kor 2, 1-5 

Én is, amikor megérkeztem hozzátok, testvéreim, nem úgy érkeztem, mint aki ékesszólás vagy 

bölcsesség fölényével hirdeti nektek az Isten bizonyságtételét. 2Mert úgy határoztam, hogy nem 

tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről. 3És én erőtlenség, 

félelem és nagy rettegés között jelentem meg nálatok. 4Beszédem és igehirdetésem sem az emberi 

bölcsesség megejtő szavaival hangzott hozzátok, hanem a Lélek bizonyító erejével, 5hogy hitetek ne 

emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék. 

Ef 3, 10 

hogy ismertté legyen most az egyház által a mennyei fejedelemségek és hatalmasságok előtt Isten 

sokféle bölcsessége. 
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4. A bölcs és a bolond – az ostobaságnak is útja van 

Péld 18, 1-2 (kezdjük a különccel és az ostobával) 

A különc a maga kívánsága után jár, és hadakozik minden jóravaló dolog ellen. 2Az ostoba nem leli 

kedvét az értelemben, csak saját eszének fitogtatásában. 

Péld 14, 16 

A bölcs fél a rossztól, és elkerüli, az ostoba féktelen és elbizakodott. 

Péld 29, 11 

Egész indulatát szabadjára ereszti az ostoba, de a bölcs végül is lecsendesíti. 

Préd 7, 1-6 

Jobb a hírnév a drága olajnál, és a halál napja a születés napjánál. 2Jobb olyan házba menni, ahol 

gyászolnak, mint olyanba, ahol mulatnak, hiszen így lesz vége minden embernek. Szívlelje meg ezt, aki 

él! 3Többet ér a bánat, mint a nevetés, ha a szomorú arc mellett jobbá lesz a szív. 4A bölcsek a 

gyászolók házára gondolnak, az ostobák pedig a vigadozók házára. 5Jobb a bölcsek dorgálását 

hallgatni, mint ha az ostobák énekét hallgatja valaki. 6Mert olyan az ostoba nevetése, mint a tövis 

ropogása a fazék alatt. Ez is hiábavalóság! 

Préd 7, 10 

Ne mondd azt, hogy miért voltak jobbak a hajdani napok a mostaniaknál, mert nem bölcs dolog, ha 

ilyet kérdezel! 

Péld 26, 12 

Láttál olyan embert, aki bölcsnek tartja magát? Több reményt fűzhetsz az ostobához, mint hozzá.  

Róm 1, 18-28 

Isten ugyanis kinyilatkoztatja a maga haragját a mennyből az igazság útját álló gonosz emberek 

minden hitetlensége és gonoszsága ellen, 19mert ami megismerhető Istenből, az nyilvánvaló előttük, 

mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra. 20Láthatatlan valóját, azaz örök hatalmát és istenségét 

meglátja alkotásain az értelem a világ teremtésétől fogva. Ezért nincs mentségük, 21mert bár Istent 

ismerték, mégsem dicsőítették vagy áldották mint Istent, hanem hiábavalóságokra jutottak 

gondolkodásukban, és sötétség borult oktalan szívükre. 
22Akik bölcseknek mondják magukat, bolonddá lettek, 23és a halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték 

halandó emberek, sőt madarak, négylábúak és csúszómászók képmásával. 24Ezért kiszolgáltatta őket 

Isten szívük vágyaiban a tisztátalanságnak, hogy meggyalázzák egymás testét. 
25Az ilyenek Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, és a teremtményt imádták és szolgálták a 

Teremtő helyett, aki áldott mindörökké. Ámen. 26Ezért kiszolgáltatta őket Isten gyalázatos 

szenvedélyeiknek: mert asszonyaik felcserélték a természetes érintkezést a 

természetellenessel, 27ugyanúgy a férfiak is elhagyták a női nemmel való természetes érintkezést, és 

egymás iránt ébredt vágy bennük: férfiak férfiakkal fajtalankodnak, de el is veszik tévelygésük méltó 

büntetését önmagukban. 
28És mivel nem méltatták Istent arra, hogy megtartsák ismeretükben, Isten kiszolgáltatta őket 

megbízhatatlan (erkölcsi ítéletre képtelen) gondolkodásuknak, hogy azt tegyék, ami nem illik. 
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1Kor 1, 18-29 

Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, 

Istennek ereje. 19Mert meg van írva: „Véget vetek a bölcsek bölcsességének, és az értelmesek értelmét 

semmivé teszem.” 20Hol a bölcs? Hol az írástudó? Hol e világ vitázója? Nem tette-e bolondsággá Isten 

a világ bölcsességét? 21Mivel tehát a világ a saját bölcsessége útján nem ismerte meg Istent a maga 

bölcsességében, tetszett Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. 22És 

miközben a zsidók jelt kívánnak, a görögök pedig bölcsességet keresnek, 23mi a megfeszített Krisztust 

hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság, 24de maguknak az 

elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt az Isten ereje és az Isten bölcsessége. 25Mert az 

Isten „bolondsága” bölcsebb az emberek bölcsességénél, és az Isten „erőtlensége” erősebb az 

emberek erejénél. 
26Mert nézzétek csak a ti elhívatásotokat, testvéreim; nem sokan vannak köztetek, akik emberi 

megítélés szerint bölcsek, hatalmasok vagy előkelők. 27Sőt azokat választotta ki Isten, akik a világ 

szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki Isten, akik a világ 

szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket, 28és azokat választotta ki Isten, akik a világ 

szemében nem előkelők, sőt lenézettek, és a semmiket, hogy semmikké tegye a valamiket, 29hogy 

egyetlen ember se dicsekedjék az Isten színe előtt. 

1Kor 2, 1-5 

Én is, amikor megérkeztem hozzátok, testvéreim, nem úgy érkeztem, mint aki ékesszólás vagy 

bölcsesség fölényével hirdeti nektek az Isten bizonyságtételét. 2Mert úgy határoztam, hogy nem 

tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről. 3És én erőtlenség, 

félelem és nagy rettegés között jelentem meg nálatok. 4Beszédem és igehirdetésem sem az emberi 

bölcsesség megejtő szavaival hangzott hozzátok, hanem a Lélek bizonyító erejével, 5hogy hitetek ne 

emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék. 

1Kor 3, 18-20 

Senki meg ne csalja önmagát! Ha valaki bölcsnek gondolja magát közöttetek ebben a világban, 

legyen bolonddá, hogy bölccsé lehessen. 19E világ bölcsessége ugyanis bolondság Isten előtt. Mert 

meg van írva: „Saját ravaszságukkal fogja meg a bölcseket”, 20aztán ez is: „Az Úr tudja, hogy a 

bölcsek gondolatai hiábavalók.” 

Kol 2, 23 (A látszat bölcsesség veszélye) 

Ha tehát Krisztussal meghaltatok a világ elemei számára, miért terhelitek magatokat olyan 

kötöttségekkel, amelyek csak az e világ szerint élőkre kötelezők: 21„Ne nyúlj hozzá, ne ízleld meg, ne is 

érintsd!” 22Azokról van itt szó, amik arra valók, hogy elfogyasztva megsemmisüljenek. Ezek csupán 

emberi parancsok és rendelések. 23Ezeknek a megtartása a bölcsesség látszatát kelti ugyan a magunk 

csinálta kegyeskedés, az alázatoskodás és a test sanyargatása által, valójában azonban semmi értéke 

és haszna nincs, mert öntelt felfuvalkodottsághoz vezet. 

Róm 12, 16 

Egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyratörők, hanem az alázatosakhoz tartsátok 

magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. 
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Róm 11, 25 

Nem szeretném, testvéreim, ha önmagatokat bölcseknek tartva nem vennétek tudomásul azt a titkot, 

hogy a megkeményedés Izráelnek csak egy részét érte, amíg a népek teljes számban be nem 

jutnak, 26és így üdvözülni fog az egész Izráel, amint meg van írva: „Eljön Sionból a Megváltó, 

eltávolítja a hitetlenséget Jákób házából, 27és én ezt a szövetségemet adom nekik, amikor eltörlöm 

bűneiket.” 

Ef 5, 15-17 

Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek; ne esztelenül, hanem bölcsen, 16kihasználva az alkalmas időt, 

mert az idők gonoszak. 17Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr 

akarata. 

 

5. Apa és fiú – a bölcsesség útjának kapcsolati oldala (nemes kapcsolatok kiépítésének útja) 

Péld 10, 1 

A bölcs fiú örömet szerez apjának, az ostoba fiú azonban szomorúsága anyjának. 

Péld 13, 1 

A bölcs fiú megfogadja az apai intést, de a csúfolódó nem hallgat a dorgálásra. 

Péld 29, 3 

Aki szereti a bölcsességet, örömet szerez apjának, de aki paráznákkal barátkozik, elpazarolja 

vagyonát. 

Péld 1, 8 

Hallgass, fiam, apád intésére, és ne hagyd el anyád tanítását, 9mert ékes koszorú ez a fejeden és 

ékszer a nyakadon! 

Péld 2, 1 

Fiam, ha megfogadod mondásaimat, és parancsaimat magadba zárod… 

Péld 3, 1 

Fiam, ne felejtsd el tanításomat, és parancsaimat őrizze meg szíved, 2mert hosszú életet, magas 

életkort és jólétet szereznek azok neked! 

Péld 4, 1 

Hallgassatok, fiaim, az atyai intésre, és figyeljetek az okos tudományra! 

Péld 5, 1 

Fiam, figyelj bölcsességemre, hallgasd meg értelmes szavaimat! 

Péld 6, 20-23 

Őrizd meg, fiam, apád parancsát, és ne hagyd el anyád tanítását! 21Kösd mindenkor a szívedre, 

hordozd a nyakadra fűzve! 22Jártodban vezessen, fektedben őrizzen, és ha felébredsz, irányítsa 

gondolataidat! 23Mert lámpás a parancs, világosság a tanítás, az élet útja a figyelmeztető intés. 
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Péld 7, 1-4 

Fiam, őrizd meg szavaimat, és zárd magadba parancsaimat! 2Tartsd meg parancsaimat, hogy élj, 

tanításomat őrizd, mint a szemed fényét! 3Kösd ujjaidra, írd föl szíved táblájára! 4Mondd a 

bölcsességnek, hogy a nővéred, és az értelmet nevezd jó ismerősödnek 

Péld 8, 32 

Ezért, fiaim, hallgassatok rám, mert boldogok, akik megőrzik útjaimat! 

A példabeszédek könyvén átível az atya-fiúi kapcsolat ereje! 

Péld 13, 20 

Aki bölcsekkel jár, bölccsé lesz, az ostobák barátja pedig romlottá lesz. 

Az atya-fiúi kapcsolatban ott van az érettség ígérete! Jézus is ebben a kapcsolatban növekedett 

bölcsességben és értelemben!  

Lk 2, 52 

Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben. 

1Kor 2, 6-16 

A tökéletesek között azonban mi is bölcsességet szólunk, de nem e világnak, sem e világ mulandó 

fejedelmeinek bölcsességét, 7hanem Isten titkos bölcsességét szóljuk, azt az elrejtett bölcsességet, 

amelyet Isten öröktől fogva elrendelt a mi dicsőségünkre. 8Ezt e világ fejedelmei közül senki sem 

ismerte fel, mert ha felismerték volna, a dicsőség Urát nem feszítették volna meg. 9Hanem amint meg 

van írva: „Amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el 

Isten az őt szeretőknek.” 10Nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a Lélek által, mert a Lélek mindent 

megvizsgál, még Isten mélységeit is. 11Mert ki ismerheti meg az emberek közül azt, ami az emberben 

van? Egyedül az emberi lélek, amely benne lakik. Ugyanígy azt sem ismerheti senki, ami Istenben van, 

csak Isten Lelke. 12Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való Lelket, hogy 

megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. 13Ezeket hirdetjük is, de nem emberi 

bölcsességből tanult szavakkal, hanem a Lélektől jött tanítással, a lelki dolgokat a lelki embereknek 

magyarázva. 14A nem lelki ember pedig nem fogadja el Isten Lelkének dolgait, mert ezeket 

bolondságnak tekinti, sőt megismerni sem képes: mert csak lelki módon lehet azokat megítélni. 15A 

lelki ember azonban mindent megítél, de őt senki sem ítéli meg. 16Mert ki értette meg az Úr 

szándékát, hogy őt kioktathatná? Bennünk pedig Krisztus értelme van. 

Ef 3, 10 

hogy ismertté legyen most az egyház által a mennyei fejedelemségek és hatalmasságok előtt Isten 

sokféle bölcsessége. 

Isten bölcsességének nem lehet ellenállni! 

Péld 21, 30 

Nem használ a bölcsesség és az értelem, sem a tanács az ÚRral szemben. 
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1Kir 3, 16-28 

Abban az időben elment két parázna nő a királyhoz, és elébe járult. 17Az egyik nő ezt mondta: Kérlek, 

uram, én ezzel a nővel egy házban lakom, és én ott szültem nála abban a házban. 18Három nappal 

azután, hogy szültem, ez a nő is megszült. Csak magunk voltunk a házban, nem volt velünk senki 

idegen; kettőnkön kívül senki sem volt a házban. 19De egy éjjel meghalt ennek a nőnek a fia, mert 

ráfeküdt. 20Fölkelt erre éjfélkor, elvette mellőlem a fiamat, amíg a te szolgálóleányod aludt, és a 

keblére fektette, az ő halott fiát pedig az én keblemre fektette. 21Amikor reggel fölkeltem, hogy 

megszoptassam a fiamat, láttam, hogy halott. De amikor reggel jól megnéztem, kiderült, hogy nem 

az a fiú volt, akit én szültem. 22Ekkor a másik nő ezt mondta: Nem úgy van! Az én fiam él, a te fiad az, 

aki meghalt! Amaz viszont ezt mondta: Nem igaz! A te fiad halt meg, és az én fiam az, aki él! Így 

vitatkoztak a király előtt. 
23Akkor ezt mondta a király: Ez azt állítja: az én fiam él, a te fiad halt meg. Amaz meg ezt mondja: 

nem igaz, a te fiad halt meg, és az én fiam az, aki él. 24Hozzatok hát ide egy kardot! – mondta a király. 

Oda is hoztak egy kardot a királynak, 25a király pedig megparancsolta: Vágjátok ketté az élő 

gyermeket, és adjátok oda egyik felét az egyiknek, másik felét a másiknak! 26Ekkor azt mondta az élő 

gyermek anyja a királynak, mivel megesett a szíve a fián: Kérlek, uram, adjátok neki inkább az élő 

gyermeket, csak meg ne öljétek! A másik azonban ezt mondta: Ne legyen se az enyém, se a tiéd, 

vágjátok ketté! 27Ekkor megszólalt a király, és ezt mondta: Adjátok annak az élő gyermeket, és ne 

öljétek meg, mert ő az anyja! 28Egész Izráel meghallotta ezt az ítéletet, amelyet a király hozott, és 

félelemmel tekintettek a királyra, mert látták, hogy isteni bölcsesség van benne, és azzal szolgáltat 

igazságot. 

Mt 22, 15-22 

Akkor a farizeusok elmentek, és elhatározták, hogy egy kérdéssel fogják tőrbe csalni. 16Elküldték tehát 

hozzá a Heródes-pártiakkal együtt a tanítványaikat, akik ezt mondták: Mester, tudjuk, hogy igaz 

ember vagy, és az Isten útját az igazsághoz ragaszkodva tanítod, és nem törődsz azzal, hogy ki mit 

mond, mert nem veszed figyelembe az emberek tekintélyét. 17Mondd meg tehát nekünk, mit 

gondolsz: szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy sem? 18Jézus pedig felismerve gonoszságukat, így 

szólt: Képmutatók, miért kísértetek engem? 19Mutassátok nekem az adópénzt! Azok pedig odavittek 

neki egy dénárt. 20Ő megkérdezte tőlük: Kié ez a kép és ez a felirat? 21Azt felelték: A császáré. Ő akkor 

ezt mondta nekik: Adjátok meg tehát a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami Istené! 22Amikor 

ezt meghallották, elcsodálkoztak, és otthagyva őt, elmentek. 

Lk 21, 15 

Határozzátok el szívetekben, hogy nem gondoltok előre a védekezésre, 15mert én adok nektek szájat 

és bölcsességet, amelynek nem tud ellenállni vagy ellene mondani egyetlen ellenfeletek sem. 

ApCsel 6, 10 

Megjelentek azonban néhányan a szabadosok, a ciréneiek és az alexandriaiak zsinagógájából, 

valamint néhányan a kilikiaiak és ázsiaiak közül, és vitatkoztak Istvánnal; 10de nem tudtak 

szembeszállni azzal a bölcsességgel és Lélekkel, amellyel beszélt.  
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6. A bölcsesség útjának nehéz oldala 

A bölcsesség egybe van olvasztva a megtört szívvel! Erre részletesen a 7. oszlopnál térünk ki.  

Préd 1, 17-18 

Amikor azonban rászántam magam, hogy megismerjem a bölcsességet, megismertem az 

esztelenséget és oktalanságot is. Megtudtam, hogy ez is hasztalan erőlködés. 18Mert ahol sok a 

bölcsesség, sok a bosszúság (búsulás, fájdalom) is; és aki gyarapítja az ismeretet, gyarapítja a 

szenvedést is. 

Préd 7, 3-4 

Többet ér a bánat, mint a nevetés, ha a szomorú arc mellett jobbá lesz a szív. 4A bölcsek a gyászolók 

házára gondolnak, az ostobák pedig a vigadozók házára. 

Préd 1, 13-15 

rászántam magam arra, hogy megvizsgáljak és bölcsen kikutassak mindent, ami az ég alatt történik. 

Rossz foglalkozás ez, azért adta Isten az embereknek, hogy bajlódjanak vele. 14Láttam, hogy mindaz, 

amit véghezvisznek a nap alatt, csak hiábavalóság és hasztalan erőlködés. 15Ami görbe, azt nem lehet 

kiegyenesíteni, és ami nincs, azt nem lehet számba venni. 

Préd 9, 10 

Tedd meg mindazt, ami a kezed ügyébe esik, és amihez erőd van, mert nem lesz cselekvés, 

gondolkozás, ismeret és bölcsesség a holtak hazájában, ahová menned kell! 

A bölcsesség és a fenyítés kapcsolata 

Péld 29, 15 

A bot és a fenyítés bölccsé tesz, de a kényeztetett gyermek szégyent hoz anyjára.  

Zsid 12, 4-11 

Mert a bűn ellen való harcban még nem ontottátok véreteket, 5és elfeledkeztetek a bátorításról, 

amely nektek mint fiaknak szól: „Fiam, ne vesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfedd 

téged, 6mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad.” 
7Szenvedjétek el a fenyítést, hiszen úgy bánik veletek Isten, mint fiaival. Hát milyen fiú az, akit nem 

fenyít meg az apja? 8Ha pedig fenyítés nélkül maradtok, amelyben mindenki részesül, fattyak 

vagytok, nem pedig fiak. 9Azután: testi apáink fenyítettek minket, és tiszteletben tartottuk őket, nem 

kell-e sokkal inkább engedelmeskednünk a lelkek Atyjának, hogy éljünk? 10Mert ők rövid ideig, a saját 

elgondolásuk szerint fenyítettek, ő pedig javunkra teszi ezt, hogy szentségében részesüljünk. 11Az első 

pillanatban ugyan semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, később 

azonban az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek általa. 

A szegények bölcsességét megvetik! 

Péld 9, 13-16 

Ilyen bölcsességet is láttam a nap alatt, és nagyon rám nehezedett: 14Volt egy kicsiny város, kevés 

lakóval. Megtámadta azt egy nagy király, körülvette, és ostromműveket épített vele szemben. 15De 

akadt benne egy szegény bölcs, aki bölcsességével megmentette a várost. Az emberek azonban nem 

törődtek tovább azzal a szegény emberrel. 16Akkor ezt mondtam: Többet ér a bölcsesség a 

hatalomnál, de a szegények bölcsességét mégis megvetik, és nem hallgatnak beszédükre. 
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7. Négy kicsiny állat a földön, amelyek nagyon bölcsek 

Péld 30, 24-28 

Van négy kicsiny állat a földön, amelyek mégis nagyon okosak: 25nem erős a hangyák népe, mégis 

beszerzik nyáron az eledelüket. 26Nem hatalmas a mormoták népe, mégis sziklák közt építenek 

házat. 27Nincs királyuk a sáskáknak, mégis rendezetten vonulnak mindnyájan. 28Kézzel is megfogható 

a gyík (vagy pók), mégis ott van a királyi palotákban.  

 

4. A bölcsesség építkezik és asztalt terít 

 

Péld 9, 1-5 

A bölcsesség házat épített magának, hét oszlopot faragott hozzá. 2Levágta marháját, megfűszerezte 

borát, és megterítette asztalát. 3Lányokat küldött ki, hogy így kiáltsanak a város magasan fekvő 

pontjain: 4Aki tapasztalatlan, térjen be ide! Az esztelennek pedig ezt mondja: 5Jöjjetek, egyetek a 

kenyeremből, és igyatok fűszerezett boromból!  

Péld 24, 3-4 

Bölcsesség építi a házat, értelem szilárdítja meg, 4és ismeret tölti meg a szobákat mindenféle drága 

és kedves értékkel. 

Péld 14, 1 

Az asszonyi bölcsesség építi a házat, a bolondság pedig a maga kezével rombolja le. 

Péld 31, 10-31 

Derék asszonyt kicsoda találhat? Értéke sokkal drágább az igazgyöngynél. 11Ura szívből bízik benne, 

vagyona el nem fogy. 12Egész életén át javát munkálja urának, nem kárát. 13Szerez gyapjút és lent, és 

jókedvűen dolgozik kezével. 14Hasonló a kereskedők hajóihoz: távolból is hoz eledelt. 15Fölkel még 

éjjel, ételt ad háza népének, és rendelkezést szolgálóinak. 16Ha az a szándéka, mezőt vásárol, keze 

munkájával szőlőt telepít. 17Megkeményíti derekát, megfeszíti karjait. 18Érzi, milyen hasznos 

tevékenysége, éjjel sem alszik el mécsese. 19Ügyesen kezeli a rokkát, tenyerében tartja az 

orsót. 20Tenyerét megnyitja a nincstelen előtt, kezét nyújtja a szegénynek. 21Nem félti háza népét a 

hóeséskor sem, mert egész háza népe meleg ruhába öltözött. 22Színes szőtteseket készít magának, 

lenvászon és bíbor az öltözete. 23Férjét jól ismerik a városkapukban, ahol az ország véneivel ül 

együtt. 24Finom inget készít, és eladja, övet is ad el a kalmárnak. 25Erő és méltóság árad róla, és 

nevetve néz a holnap elé. 26Szája bölcsességre nyílik, és nyelve szeretetre tanít. 27Ügyel háza népe 

dolgaira, nem kenyere a semmittevés. 28Fölkelnek előtte fiai, és boldognak mondják, ura pedig így 

dicséri: 29Sok nő végez derék munkát, de te felülmúlod mindegyiket! 30Csalóka a báj, mulandó a 

szépség, de az URat félő asszony dicséretre méltó. 31Hadd élvezze munkája gyümölcsét, dicsérjék 

tetteiért minden helyen! 
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1Kor 3, 10-15 

Az Istentől nekem adott kegyelem szerint, mint bölcs építőmester, alapot vetettem, de más épít rá. 

Vigyázzon azonban mindenki, hogyan épít rá. 11Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, 

aki Jézus Krisztus. 12Azt pedig, hogy ki mit épít erre az alapra: aranyat, ezüstöt, drágakövet, fát, 

szénát vagy szalmát, 13az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg, és akkor mindenkinek 

a munkája nyilvánvalóvá lesz; és hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja próbára tenni. 14Ha 

valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmat fog kapni; 15de ha valakinek a munkája 

megég, kárt vall. Ő maga megmenekül ugyan, de úgy, mint aki tűzön ment át. 

 

A bölcsesség oszlopai 

Eddig inkább az elvontabb, elméletibb oldalával foglalkoztunk a bölcsességnek, most áttérünk a 

gyakorlatibb oldalára. 

 

1. Látás (vízió, Isten általi vezetés), cél + célok     19. oldal  

2. Gyorsaság (a halogatás elkerülése)     27. oldal 

3. Eltökéltség, stabilitás       33. oldal 

4. Vonal – törzsek, hovatartozás      43. oldal 

5. Határok – egyéni és testületi elhívások mozgástere, elhívás  52. oldal 

6. Kenet         57. oldal 

7. Megtört szív – a fenntarthatóság feltétele    68. oldal 

 

1. Oszlop: Látás (vízió, Isten általi vezetés); cél + célok  

2Móz 13, 21-22 

Az ÚR pedig előttük ment nappal felhőoszlopban, hogy vezesse őket az úton, éjjel meg tűzoszlopban, 

hogy világítson nekik, és éjjel-nappal mehessenek. 22Nem távozott el a felhőoszlop nappal, sem a 

tűzoszlop éjjel a nép elől. 

Péld 29, 18 

Ha nincs kijelentés (látás), elvadul (féktelenné lesz (az ostobaság útjára tér), elvész,) a nép, de boldog 

lesz, ha megfogadja a tanítást. 

A bölcsesség oszlopai közül a látás lesz az első, amit megvizsgálunk.  

A látás megnyerésének első lépese a hit és a megtérés – fiúság. E nélkül a masszív vakság ott marad 

az emberen - sötétségben jár, és nem tudja hova megy. Vakfolt – Pál megtérése Damaszkusznál.  

Miután megtörténik a találkozás, meglesz a látás lehetősége, de így is sokan vakok maradnak 

rengeteg területén az életüknek. A Sátán ezen dolgozik – ha már nem tudott a hittől és a megtéréstől 

elkormányozni, akkor azon dolgozik, hogy ne csomagoljuk ki az üdvösségünk ezernyi oldalát és 

áldását, hanem maradjunk „gyermekségben”, tudatlanságban, ne növekedjünk, rekedjünk meg. A 

texasi farmer példája, aki egész életében azon küzdött, hogy termővé tegye a talajt – szegénységben 

élte le az életét, pedig a földje alatt olajmezők terültek el. Hatalmas gazdagságon ült – csak nem 

tudott róla… 
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Mik 3, 5-8 

Ezt mondja az ÚR azokról a prófétákról, akik félrevezetik népemet, akik békességet hirdetnek, ha van 

harapnivalójuk, de hadat indítanak az ellen, aki nem ad nekik enni: 6Olyan éjszaka száll rátok, 

amelyben nem lesz látomás, és olyan sötétség, amelyben nem lesz jövendölés. Leáldozik a próféták 

napja, nappal is sötétség borul majd rájuk. 7Szégyent vallanak a látnokok, pironkodnak a jósok, 

eltakarják arcukat mindnyájan, mert nem kapnak választ Istentől. 8Engem azonban betölt az ÚR lelke 

erővel, igazsággal és hatalommal, hogy megmondjam Jákóbnak, mi a bűne, és Izráelnek, hogy mi a 

vétke.  

 

1. Hogyan szól hozzánk Isten? 

 

Hogyan nyerünk látást? Úgy, hogy Isten kommunikál velünk! Szól hozzánk! 

Nem meglepetés, hogy Isten kapcsolatba lép emberekkel, szól hozzánk, beszélget velünk. Ez 

kezdettől fogva így volt. Már Ádámmal, majd az első emberpárral is beszél Isten, mind a 

bűnbeesés előtt, mind utána. Mind rosszakhoz, mind jókhoz tud szólni Isten – Káin és Ábel, 

Noé, a pátriárkák és próféták sora: 

 

Ábrahám 

1Móz/Ter 12, 1-4 

Az ÚR ezt mondta Abrámnak: Menj el földedről, rokonságod közül és atyád házából arra a 

földre, amelyet mutatok neked! 2Nagy néppé teszlek, és megáldalak, naggyá teszem nevedet, 

és áldás leszel. 3Megáldom a téged áldókat, s megátkozom a téged gyalázókat. Általad nyer 

áldást a föld minden nemzetsége. 
4Abrám elment, ahogyan azt az ÚR mondta neki… 

 

Mózes 

2Móz/Kiv 3, 1-10 

Mózes pedig apósának, Jetrónak, Midján papjának a juhait legeltette. Egyszer a juhokat a 

pusztán túlra terelte, és eljutott az Isten hegyéhez, a Hórebhez. 2Ott megjelent neki az ÚR 

angyala tűz lángjában egy csipkebokor közepéből. Látta ugyanis, hogy a csipkebokor tűzben 

ég, de mégsem ég el a csipkebokor. 3Akkor Mózes ezt mondta magában: Odamegyek, és 

megnézem ezt a nagy csodát: miért nem ég el a csipkebokor? 4Amikor az ÚR látta, hogy 

odamegy megnézni, megszólította őt Isten a csipkebokor közepéből, és ezt mondta: Mózes! 

Mózes! Ő pedig így felelt: Itt vagyok! 5Isten ekkor azt mondta: Ne jöjj közelebb! Oldd le 

sarudat a lábadról, mert szent föld az a hely, ahol állsz! 6Majd ezt mondta: Én vagyok 

atyádnak Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákób Istene. Ekkor Mózes eltakarta az 

arcát, mert félt rátekinteni az Istenre. 7Az ÚR pedig azt mondta: Megláttam népem 

nyomorúságát Egyiptomban, és meghallottam segélykiáltásukat a sanyargatók miatt, mert 

ismerem fájdalmukat. 8El is megyek, hogy kimentsem őket Egyiptom kezéből, és elvigyem 

őket arról a földről egy jó és tágas földre, tejjel és mézzel folyó földre: a kánaáni, a hettita, az 

emóri, a perizzi, a hivvi és a jebúszi nép helyére. 9Bizony, eljutott hozzám Izráel fiainak 

segélykiáltása; látom is, hogy mennyire sanyargatják őket az egyiptomiak. 10Most azért menj! 

Elküldelek téged a fáraóhoz: vezesd ki népemet, Izráel fiait Egyiptomból! 
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Illés 

1Kir 17, 1-6 

A Gileádban lakó tisbei Illés ezt mondta Ahábnak: Az élő ÚRra, Izráel Istenére mondom, 

akinek a szolgálatában állok, hogy ezekben az esztendőkben nem lesz sem harmat, sem eső, 

amíg én azt nem mondom. 
2Ezután így szólt hozzá az ÚR igéje: 3Eredj el innen, menj kelet felé, és rejtőzz el a Kerít-patak 

mellett, a Jordántól keletre! 4A patakból majd ihatsz, a hollóknak pedig megparancsoltam, 

hogy gondoskodjanak ott rólad. 5Elment tehát, és az ÚR igéje szerint járt el. Odaérve 

letelepedett a Kerít-patak mellett, a Jordántól keletre. 6A hollók hordtak neki kenyeret és húst 

reggel, kenyeret és húst este, a patakból pedig ihatott.  

  

Péter 

ApCsel 10, 9-16 

Másnap, amíg ők úton voltak, és a városhoz közeledtek, Péter déltájban felment a ház 

tetejére imádkozni. 10Közben azonban megéhezett, és enni kívánt. Amíg az ételt készítették, 

révületbe esett, 11és látta, hogy az ég megnyílik, és leszáll valami nagy lepedőhöz hasonló, 

amely négy sarkánál fogva ereszkedett le a földre. 12Benne volt a föld mindenféle négylábú és 

csúszómászó állata, és az ég mindenféle madara. 13Ekkor hang hallatszott: Kelj fel, Péter, öld 

és egyél! 14Péter azonban így szólt: Semmiképpen sem, Uram, mert soha nem ettem semmi 

szentségtelent vagy tisztátalant. 15De másodszor is szólt hozzá a hang: Amit Isten 

megtisztított, azt te ne mondd tisztátalannak! 16Ez pedig három ízben is így történt, és azután 

az egész azonnal felemelkedett az égbe. 

 

Akkor hogyan szól hozzánk Isten? 

 

Jézus – a szó megtestesülése, Isten kommunikációjának legmélyebb formája 

Zsid 1, 1-4 

Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a próféták által, 2ezekben a 

végső időkben a Fiú által szólt hozzánk, akit mindennek örökösévé tett, aki által a világot 

teremtette. 3Ő Isten dicsőségének kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával 

hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei Felség 

jobbjára ült. 4Annyival feljebb való az angyaloknál, amennyivel különb nevet örökölt náluk. 

 

Isten először is kreatívan és tökéletesen időzítve szól hozzánk… 

 

 Emberek által – az evangéliumot is emberekre bízta… Amit tudok Istenről (látás, 

bölcsesség, ismeret), annak legalább 95%-át emberek által tanította az Úr! – Akár 

tanítás, tanács vagy karizmák (prófécia, bölcsesség szava, ismeret szava, stb.) által 

 

 Biblia – az én életemben nagyon sokszor a Biblia által szólt Isten. Ez érzékelhető. 

Amikor Isten szól az Ige által, azt tudod, hogy ez nem egyszerű Biblia olvasás…  

 

Soha nem felejtem el 80 fillér… másnap 5000 Ft-ot kaptam.  

Zsoltárok 40, 18 

Elesett és szegény vagyok, de gondol rám az Úr! Te vagy segítségem és megmentőm, 

Istenem, ne késlekedj! 
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Műegyetem Elte térképész szak váltás – nem mentem át. 

Lk 5, 39 

Aki már óbort ivott, az nem akar újat, mert ezt mondja: Az óbor a jó. 

 

Mindkét esetben úgy jöttek ezek az Igék, hogy rendesen olvastam a Bibliát, ahol 

tartottam aznap. Biblia nyitogatás elterjedt szokásával vigyázni kell – a Biblia nem 

varázsige! 

 

 Közvetlenül: 

 

 Belső hang vagy hallható hang – példa: Anyu betegsége – Ádám, haldoklik… 

 Látomás, elragadtatás, révület – Péter lepedője. Gyakran példázat, amit 

értelmezni kell. Jó megtanulni Isten nyelvezetét – legtöbbször 

példázatokban, metafórákban, ó- és újszövetségi típusokban beszél hozzánk. 

(Ábrahámhoz, Mózeshez, Bálámhoz, Sámuelhez, Nátánhoz, stb. szólt Isten 

látomásban – Ezékiel és Dániel bajnokok ebben. Az Újszövetségben Péter 

nagy bajnoka a látomásoknak, olyan szinten, hogy az egyik börtönből való 

szabadulásakor egy darabig nem tudta megállapítani, hogy látomást lát, vagy 

ez a valóságban történik vele… Anániás, Pál bővülködtek látomásokban. 

János apostol megírta a jelenések könyvét – mennyei látomások sorozata… A 

Bibliától nem idegen ez, mi se féljünk tőle.  

 Álom – hasonló a látomáshoz, értelmezni (dekódolni kell). Salamon látomása 

is álomban történt, amikor halló szívet kért Istentől.  

 Angyalok – Zakariás és Mária esete. Ilyen fontos dolgokban is angyallal üzent 

Isten. József esetében az angyal álomban ment oda hozzá! 

 Körülmények vezetése – fontos jelen lenni az életünkben, látni és megérteni 

a makro és mikro trendeket mind az egyházban, mind a világban. Mit csinál 

Isten globálisan (egyházban, világban)? Hogyan illik ebbe bele az én 

gyülekezetem, családom, életem, munkám, szolgálatom? 

 

Minden egyes esetben, amikor bármilyen módon szól Isten és vezet minket – a szívünkben 

felfakadó békesség és öröm fontos belső visszajelző eszköze annak, hogy eldöntsük valóban 

Istent halljuk-e. De visszajelzést tudnak adni: szellemi atyánk – vezetők, pásztorok, érett 

testvérek; a hozzánk közel álló keresztény tesók, barátok, (esetleg szülők – főleg párválasztási 

kérdésekben, még akkor is, ha nem hívők – bár ezzel vigyázni kell); prófécia és egyéb 

karizmák – gyakran a prófécia csak megerősíti azt, amit Isten már amúgy is közölt velünk.  

Még egy fontos tétel: döntéseinkben mindig fel kell vállalnunk a felelősséget! Nem tolhatjuk 

ezt át másra – se Istenre, se emberre!  
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2. Látás, kijelentés → annak megértése (kicsomagolása) → Isten általi vezetés megértése 

 

Hab 2, 1-4 

Őrhelyemre állok, odaállok a bástyára, figyelek, várva, hogy mit szól hozzám és mit felel 

panaszomra. 2Válaszolt is nekem az ÚR, és ezt mondta: Írd le ezt a kijelentést, vésd táblákra, 

hogy könnyen el lehessen olvasni! 3Eldöntött dolog már, amiről kijelentést kaptál, hamarosan 

célhoz ér, és nem okoz csalódást. Ha késik is, várd türelemmel, mert biztosan bekövetkezik, 

nem marad el. 4Az elbizakodott ember nem őszinte lelkű, de az igaz ember a hite által él. 

 

Dolgunk van Isten szavának (látásnak, víziónak, Isten kommunikációjának) kicsomagolásával. 

Ima – elmélkedés, gondolkozás → szülés (a látás születik – meg kell szülni!). Ez sokszor 

fájdalommal jár és hosszú ideig tarthat (9 hónap a szülés).  

Példa: 2014 – Isten két szót szólt: Építkezés és Növekedés. Azóta ezt a két szót csomagolom 

ki. A kicsomagolás folyamatában az Úr számtalanszor szólt sokféle dologgal kapcsolatban, 

amik a látás részeivé lettek.  

 

A látás szintjei: 

 

 Átfogó (áttekintő) látás – A Nagy Kép (Big Picture) megértése, honnan hová megy 

Isten. Globális és aktuális folyamatok átlátása mind az egyházban, mind a világban 

 

 Egyéni látás – Saját életem (családom, gyülekezetem, egyházam, munkám, 

szolgálatom elhelyezése a Nagy Kép-ben.). Nagy és kis döntések – iskolák, 

párválasztás, szolgálat, munka, költözés – földrajzilag hol vagyunk, stb.   

 

 GPS-szerű nagyon pontos vezetés – Mike Atkins példája (éjjel 3-kor felébresztette 

Isten – elvezette az elveszett sráchoz… lábmosás… visszatérés. Isten 5 perc alatt 

többet tud tenni, mint egy ember egész életműve…).  

 

 

3.  Hogyan lesz egy látásból (Isten általi vezetésből) megvalósítás?  

 

 

1. A cél és a célok közötti különbség 

 

Cél: Krisztusiasság 

Célok: Család, szolgálat, vállalkozás, stb.  

A célokat jó a cél vonatkozásában meghatározni. Közbenső céljaink (család, szolgálat, 

vállalkozás, lakhely, stb.) kell, hogy kapcsolatban legyenek végső célunkkal, hogy az 

összes célunkban ez a végső cél tükröződjön vissza.  

Hasonló ehhez a reménység: reménységünk igazi és legmélyebb tartalma Jézus 

Krisztus visszajövetele (feltámadás és üdvösségünk teljességének elnyerése; Jézussal 

és az Atyával való szemtől szembeni találkozás; Isten országa, Új Jeruzsálem, stb.). 

Egyéb közbenső reménységeimet (pl. Jó feleség, erős család, biztonság, szolgálat, 

vállalkozás, stb.) jó, ha erre a végső reménységre tekintve határozom meg. Sőt, 

közbenső reménységeim is a végső reménységre nézve nyerik el igazi értelmüket.  
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Az elhívás és az ajándékok közötti különbség: Különbség van az elhívás és a 

képességek + ajándékok között – Dávid életén bemutatva: sokféle ajándékot és 

képességet kapott (Jól bánik az állatokkal, jól szervez, erős harcos, jó zenész, született 

vezető, költő, stb.), de elhívása egyértelműen az volt, hogy Izrael királya legyen.  

Az elhívás fokozatosan bontakozik ki – Dávid felkenetése és elhívásának betöltése 

(míg Izrael királya lett) között sok év telt el.  

Az életünk bizonyos szakaszaiban változik és épül ki az elhívásunk és a mozgásterünk.  

Az ajándékok és képességek bennünk vannak – persze abban, hogy használni tudjuk 

azokat, van fokozatosság, de az másfajta, mint az elhívás kibontakozása.  

Peter Hocken – 65 éves volt, amikor megtalálta igazi elhívását, persze addig is sok 

mindent csinált, szolgált, sok területen fejlődött, de valódi elhívása (a Maranatha 

látás) csak 65 éves korára kristályosodott ki.   

 

 

2. Az eredményre vezető szentírási útmutatás 

 

Minden a helyes vízióval kezdődik!  

Péld 29, 18. Fontos ige!  

Ha nincs kijelentés, elvadul a nép, de boldog lesz, ha megfogadja a tanítást. 

Ahol nincs prófétai vízió az emberek eltékozolják az életüket. Olyanok, mint egy hajó 

kormány nélkül. Sodródnak ide oda.  

Szükség van tiszta vízióra. Az általánosítás nem lesz elég. Pl. Az én vízióm az, hogy 

megdicsőítsem Istent. Oké, de az utca embere azt fogja mondani erre: miről beszél ez 

a bohóc? Vagy, hogy az egész világ Jézushoz térjen. Oké, de ez túl tág. Nem 

nevezhető víziónak. Mi nevezhető tehát víziónak? Olyan látás, életterv ami: 

 

 Világosan definiálható, kommunikálható, leírható (nem homályos) 

 Megfogható (nem absztrakt) 

 Elérhető (nem álomvilág) 

 Mérhető (megszámolható, nem megfoghatatlan ideál) 
 

A víziót Isten megpróbálja. ApCsel 7, 22-25. Mózesnek Istentől víziója volt népének 

megszabadítására. De át kellett mennie sok próbán, amíg megvalósulásra került.  
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Pál vízióját Jézus kommunikálta:  

ApCsel 26, 15-20 

Erre ezt kérdeztem: Ki vagy, Uram? Az Úr pedig így válaszolt: Én vagyok Jézus, akit te 

üldözöl. 16De kelj fel, és állj a lábadra, mert azért jelentem meg neked, hogy 

szolgámmá tegyelek, hogy tanúbizonyságot tegyél arról, amiket láttál, és arról, amit 

ezután fogok neked magamról kijelenteni. 17Megoltalmazlak e néptől és a 

pogányoktól, akikhez küldelek. 18Azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a 

sötétségből a világosságra, és a Sátán hatalmából az Istenhez térjenek, hogy az 

énbennem való hit által megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok 

között, akik megszenteltettek. 19Ezért, Agrippa király, nem voltam engedetlen a 

mennyei látomás iránt, 

  

Tehát az igazi víziót Isten adja az ember szívébe: József, Mózes, Pál példa erre.  

A víziót Isten megpróbálja: problémák, konfliktusok, jó szándékú testvérek állják 

útját.  

A víziónak mindig határai vannak: ki tudunk lépni a vízió határai közül, de nem válik 

egészségünkre.  

Fontos hagyni érni (inkubálni) a víziót: amikor víziót kapunk Istentől, hajlamosak 

vagyunk azonnal belevágni. Nem jó. Hagyni kell beérni. Szülés.  

Írd le a víziódat: az értelmesen kommunikált vízió elengedhetetlen, hogy embereket 

és pénzt tudjunk megmozgatni a beteljesítésére. A probléma nem a pénz vagy a 

megfelelő emberek hiánya, hanem az olyan vezetés, amelyik képtelen kommunikálni 

a vízióját. Miért adnak emberek pénzt és segítséget bizonyos szolgálatoknak és nem a 

helyi közösségnek? Mert a helyi közösség vezetői nem közlik a víziót velük és úgy 

érzik, nem tudják hova tartanak. Ezért inkább olyan szolgálatokat támogatnak, akik 

tudják.  

 

Mit jelent célokat és prioritásokat kijelölni? 

 

Olyan célokat kell kijelölnünk, aminek a megvalósítását el lehet kezdeni. Nem szabad 

vallásos terminológiába temetni a víziótlanságunkat. Ha nincs víziónk, imádkozzunk, 

hogy Isten adjon nekünk! A céloknak konkrétnak, elérhetőnek, kommunikálhatónak, 

és mérhetőnek kell lennie. Ezeknek a minőségeknek benne kell lenni a vízióban 

ahhoz, hogy az végrehajtható legyen.  

 

Miután megvannak a célok, elkezdünk imádkozni, hogy hogyan érjük el azokat.  
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Első feladat: felállítani a prioritásokat (zöld, sárga, piros lámpa): 

 

 Nagyon fontos (erre koncentrálok, ezen munkálkodom) - zöld 

 Fenntartott státuszban levő (hagyom lebegni, túl sok erőt nem pazarolok rá, de 
nem hagyom elhalni) - sárga 

 Parkoló pályán levő (nem fektetek bele, hagyom elhalni, ha úgy kell lennie) - piros 
 

Kérdés: ha egyetlen dolgot tarthatnál meg a szolgálatok közül, melyik lenne az? Pál 

apostol azt mondja: egy dolgot teszek. Nem hármat, vagy tizet. Fontos 

fegyelmezettség az, ha valaki felállítja és megtartja a prioritásait.  

 

Megvalósítás 

 

Ezen a ponton válik az édes keserűvé. Jel 10, 9-10. Ilyen a vízió is. Édes, mint a méz, 

amíg hozzá nem kezdesz megvalósítani. Akkor keserűvé válik a gyomrodban. A 

kemény munka elkerülhetetlen. Sok vezető lusta. Nem akar dolgozni, felelősséget 

hordozni, kezdeményezni, inkább eltemetkezik a kedvteléseiben és fenntart egy 

középszerű munkát, középszerű emberekkel, középszerű eredményekkel.  

 

Hogyan tervezzünk? 

 

Minden célodhoz hozzá kell rendelni egy tervet. Hogyan fogom elérni ezt a célt? 

Istennek is volt terve, az üdvösség terve.  

 

Mi az a terv? Van öt kérdés, amire feltétlenül választ kell adnod a tervben: 

 

1. Mit fogunk csinálni? (célokat definiálsz) 
2. Hogyan fogjuk megcsinálni? (konkrét lépések) 
3. Mikor fogjuk megtenni? (naptárazás) 
4. Kivel fogjuk megcsinálni? (emberi erőforrások) 
5. Mennyibe fog kerülni? (költségvetés) 

 

Az 1. pontról már beszéltünk. A 2. pont jelenti a legnagyobb kihívást. Definiálni, hogy 

hogyan fogjuk elérni a céljainkat kemény és időigényes munka. A 3. pontban ki kell 

jelölni a különböző lépések határidőit. 4. pontban kiválasztjuk a megfelelő embereket 

és delegáljuk a munkát. A vezető vezet. Nem azt jelenti, hogy mindent ő csinál, 

hanem azt, hogy ő vezeti a munkát. Fontos tudni az emberek nem azt csinálják meg 

amit elvársz, hanem azt amit ellenőrzöl. 5. pont a pénz.  
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Miután kész a terv, hozzá lehet kezdeni a megvalósításhoz. Itt látjuk meg, mi működik 

a valóságban és mi nem. Módosítjuk a terveket, de úgy, hogy a célokhoz mindig 

hűségesek maradjunk.  

 

Kiértékelés  

 

Visszajelzések, a szolgáló team tagjaitól és azoktól, akik felé szolgáltunk, különböző 

szempontok.  

  

 Végül Pál apostol tanúbizonyságtétele: 

 ApCsel 26, 19-20 

Ezért, Agrippa király, nem voltam engedetlen a mennyei látomás iránt, 20hanem először 

Damaszkuszban és Jeruzsálemben, majd Júdea lakóinak és a pogányoknak hirdettem, hogy 

térjenek meg, forduljanak az Istenhez, és éljenek a megtéréshez méltóan. 

 

2. Oszlop: Gyorsaság (a halogatás elkerülése) 
 

1Kir 7, 21 

Azután felállította az oszlopokat a templom csarnoka elé. Felállította a jobb oldali oszlopot, 

és elnevezte Jákínnak, azután felállította a bal oldali oszlopot, és elnevezte Bóáznak.  

 

Boáz jelentése: fürgeség, gyorsaság, elevenség, erő, bátorság  

 

1. A lustaság rettenetes világa 

 

Ej, ráérünk arra még… mañana (spanyol – holnap)… majd holnap… 

Ügyes közmondás: amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra… 

 

Péld 6, 6-11  

Eredj a hangyához, te rest, figyeld, hogy mit tesz, és okulj! 7Bár nincs vezére, elöljárója vagy 

uralkodója, 8mégis biztosítja a kenyerét nyáron, begyűjti eledelét aratáskor. 9Meddig fekszel, 

te rest, mikor hagyod abba az alvást? 10Még egy kis alvás, egy kis szunnyadás, összetett 

kézzel fekvés: 11így tör rád a szegénység, mint útonálló, és a szűkölködés, mint egy fegyveres 

ember.  

 

Péld 26, 14 

Forog az ajtó a sarkán, a rest meg az ágyán. 

 

Péld 10, 4-5 

Aki lustán dolgozik, elszegényedik, de a szorgalmas munka meggazdagít. 5Aki nyáron gyűjt, 

az eszes fiú, de aki aratáskor alszik, az szégyellni való. 
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Péld 20, 4 

Nem szánt ősszel a rest, de ha majd aratni akar, nem lesz mit. 

 

Péld 12, 24 

A szorgalmasak uralkodni fognak, a lusta pedig robotolni fog. 

 

Péld 13, 4 

Vágyakozik a lusta lelke, de hiába, a szorgalmas lelke pedig bővelkedik. 

 

Péld 21, 25 

A restet megöli vágyakozása, mert a két keze nem akar dolgozni 

 

Péld 19, 15 

A restség mély álomba merít, és a lusta ember éhezik.  

 

Péld 22, 13 

Ezt mondja a rest: Oroszlán van odakinn, megöl engem a szabadban. 

 

Péld 15, 19 

A lusta útja olyan, mint a tövises sövény, a becsületesek ösvénye pedig egyenes. 

 

Péld 19, 24 

Belenyújtja kezét a rest a tálba, de már a szájához nem viszi. 

 

Péld 26, 15 

Belenyújtja a rest a kezét a tálba, de arra is lusta, hogy a szájához vigye. 

 

Péld 10, 26 

Amilyen az ecet a fognak és a füst a szemnek, olyan a rest a megbízóinak. 

 

Péld 26, 16 

Bölcsebbnek tartja magát a rest hét olyannál, aki értelmesen felel. 

 

Mt 25, 14-30 

Mert úgy van ez, mint amikor egy idegenbe készülő ember hívatta szolgáit, és rájuk bízta 

vagyonát. 15Az egyiknek adott öt talentumot, a másiknak kettőt, a harmadiknak pedig egyet, 

kinek-kinek képessége szerint, és elment idegenbe. 16Az, aki az öt talentumot kapta, azonnal 

elindult, vállalkozásba fogott vele, és másik ötöt keresett hozzá. 17Ugyanígy a két talentumos 

is másik kettőt keresett hozzá. 18Aki pedig az egyet kapta, elment, gödröt ásott a földbe, és 

elrejtette ura pénzét. 19Hosszú idő múlva azután megjött ezeknek a szolgáknak az ura, és 

számadást tartott velük. 20Eljött az, aki az öt talentumot kapta, hozott másik öt talentumot, 

és így szólt: Uram, öt talentumot bíztál rám: nézd, másik öt talentumot kerestem. 21Ura így 

szólt hozzá: Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, jöjj, és 

osztozz urad örömében! 22Eljött az is, aki a két talentumot kapta, és ezt mondta: Uram, két 

talentumot bíztál rám: nézd, másik két talentumot kerestem. 23Ura így szólt hozzá: Jól van, jó 

és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, jöjj, és osztozz urad 

örömében! 24És amikor eljött az, aki az egy talentumot kapta, ezt mondta: Uram, tudtam, 

hogy könyörtelen ember vagy, aki ott is aratsz, ahol nem vetettél, és onnan is gyűjtesz, ahová 
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nem szórtál. 25Félelmemben elmentem tehát, és elástam a talentumodat a földbe: nézd, itt 

van az, ami a tied. 26Ura így válaszolt neki: Te gonosz és rest szolga, tudtad, hogy ott is 

aratok, ahol nem vetettem, és onnan is gyűjtök, ahova nem szórtam? 27Ezért el kellett volna 

vinned a pénzemet a pénzváltókhoz, és amikor megjöttem, kamatostul kaptam volna vissza 

azt, ami az enyém. 28Vegyétek el tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek tíz talentuma 

van! 29Mert mindenkinek, akinek van, adatik, és bővelkedni fog; attól pedig, akinek nincs, 

még az is elvétetik, amije van. 30A haszontalan szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre: 

ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. 

 

Tit 1, 12 

Valaki közülük, saját prófétájuk mondta: „A krétaiak megrögzött hazudozók, gonosz 

vadállatok, lusta, falánk népség.” 

 

 

 

2. Felismerni Isten kairosz idejét – a meglátogatás idejét – és megragadni a pillanatot 

Kairosz: amikor Isten beleavatkozik az időbe – az a pillanat, amikor eljön az Úr, amikor a 

„Menny” találkozik a „Földdel”. A meglátogatás ideje. Az alkalmas idő. Isten „hirtelen-je”. Bár 

hirtelen jön el számunkra, de ez nem azt jelenti, hogy véletlenszerű – ezek a kairosz idők meg 

vannak tervezve Istennél.  

Lk 19, 41-44 

Amikor közelebb ért, és meglátta a várost, megsiratta, 42és így szólt: Bárcsak felismerted 

volna ezen a napon te is a békességre vezető utat! De most már el van rejtve a szemed 

elől. 43Mert jönnek majd rád napok, amikor ellenségeid ostromfalat emelnek körülötted, 

körülzárnak, és mindenfelől szorongatnak, 44földre tipornak téged és fiaidat, akik falaid 

között laknak, és kő kövön nem marad benned, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét. 

 

Ef 5, 15-17 

Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek; ne esztelenül, hanem bölcsen, 16kihasználva az alkalmas 

időt, mert az idők gonoszak. 17Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek 

meg, mi az Úr akarata. 

 

Jer 46, 17 

A fáraót, Egyiptom királyát szájhősnek nevezik, aki elmulasztotta az alkalmat. 

 

Hab 2, 3 

Eldöntött dolog már, amiről kijelentést kaptál, hamarosan célhoz ér, és nem okoz csalódást. 

Ha késik is, várd türelemmel, mert biztosan bekövetkezik, nem marad el. 

 

2Kor 6, 2 

Mert ő mondja: „A kegyelem idején meghallgattalak, és az üdvösség napján 

megsegítettelek.” Íme, most van a kegyelem ideje! Íme, most van az üdvösség napja! 

 

Gal 6, 9 

A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem 

lankadunk. 
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Róm 13, 11 

Ezenfelül tudjátok, hogy az idő sürget: ideje már az álomból felébrednetek, mert most 

közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. 

 

Zsid 4, 16 

Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet 

találjunk, amikor segítségre van szükségünk (a szükség idején). 

 

Gyakran a kegyelem ideje (a kairosz) csak egy bizonyos ideig tart. Megnyílik az ajtó – egy 

darabig nyitva van, aztán kezd becsukódni → aztán már nem lehet bemenni! Persze az ajtó 

megnyílásának az ideje a dolog természetét és súlyát tekintve változik. Van, amikor több idő 

van cselekedni és van, amikor kevesebb.  

Példa: Egyik barátom: Orvos volt és nagyon félénk a lányokkal. Nem is volt barátnője… 

Egyszer kihívták egy beteghez és a házban ott volt a lánya is… Isten szólt hozzá – ő lesz a 

feleséged! De ha nem lépsz azonnal… hosszú a sor, aminek most az elején állsz! 

 

Ábrahám – Isten szólt hozzá, ő azonnal elindult. 

 

1Móz 12, 1-5 

Az ÚR ezt mondta Abrámnak: Menj el földedről, rokonságod közül és atyád házából arra a 

földre, amelyet mutatok neked! 2Nagy néppé teszlek, és megáldalak, naggyá teszem nevedet, 

és áldás leszel. 3Megáldom a téged áldókat, s megátkozom a téged gyalázókat. Általad nyer 

áldást a föld minden nemzetsége. 
4Abrám elment, ahogyan azt az ÚR mondta neki, és Lót is vele ment. Abrám hetvenöt éves 

volt, amikor kijött Háránból. 5Fogta Abrám Szárajt, a feleségét és Lótot, a testvére fiát meg 

minden szerzeményüket, amit csak szereztek, mindenkit, akire Háránban tettek szert, és 

elindultak, hogy Kánaán földjére menjenek. El is érkeztek Kánaán földjére. 

 

1Móz 22, 1-3 

Ezek után történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot, és megszólította: Ábrahám! Ő pedig 

így felelt: Itt vagyok. 2Isten ezt mondta: Fogd a fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, 

Izsákot, menj el Mórijjá földjére, és áldozd fel ott égőáldozatul az egyik hegyen, amelyet majd 

megmondok neked! 3Ábrahám fölkelt reggel, fölnyergelte a szamarát, maga mellé vette két 

szolgáját meg Izsákot, a fiát. Fát is hasogatott az áldozathoz. Azután elindult arra a helyre, 

amelyet az Isten mondott neki. 

 

Mózes (bár őt győzködni kellett…), Dávid csatái.  

 

Jézus 

 

Gal 4, 4-5 

De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született a törvénynek 

alávetve, 5hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. 
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Tanítványok 

 

Mt 4, 18-22 

Amikor a Galileai-tenger partján járt, meglátott két testvért, Simont, akit Péternek hívtak, és 

testvérét, Andrást, amint hálójukat a tengerbe vetették, mivel halászok voltak. 19Így szólt 

hozzájuk: Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket. 20Ők pedig azonnal 

otthagyták hálóikat, és követték őt. 21Miután továbbment onnan, meglátott két másik 

testvért, Jakabot, Zebedeus fiát és testvérét, Jánost, amint a hajóban apjukkal, Zebedeussal 

együtt rendezgették hálóikat, és őket is elhívta. 22Ők pedig azonnal otthagyták a hajót és 

apjukat, és követték őt. 

 

ApCsel 8, 26-27 

Az Úr angyala pedig így szólt Fülöphöz: Kelj fel, és menj Dél felé a Jeruzsálemből Gázába 

vezető útra, amely néptelen. 27Ő felkelt, és elindult. 

 

Korunk apostoli reformációjának egyik legfontosabb szava: azonnal! 

 

Jak 1, 19 

Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim: legyen minden ember gyors a hallásra, 

késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra 

 

 

3. Késleltetett engedelmesség = engedetlenség 

 

4Móz 13, 25-33 

Negyven nap múlva visszatértek az ország kikémleléséből. 26Visszamentek, és megérkeztek 

Mózeshez, Áronhoz és Izráel fiainak egész közösségéhez a Párán-pusztába, Kádésba. 

Beszámoltak nekik meg az egész közösségnek, és megmutatták nekik a föld 

gyümölcseit. 27Elbeszélésükben ezt mondták neki: Elmentünk arra a földre, ahová küldtél 

bennünket. Valóban tejjel és mézzel folyó föld az, ilyen a gyümölcse! 28Csakhogy erős nép 

lakik azon a földön, a városok falakkal vannak megerősítve, és nagyon nagyok, sőt még Anák 

leszármazottait is láttuk ott! 29A Délvidéken Amálék lakik, a hegyvidéken a hettiták, a 

jebúsziak és az emóriak laknak, a tenger és a Jordán partján pedig a kánaániak élnek. 30Bár 

Káléb csitította a népet, amely Mózes ellen fordult, mert ezt mondta: Bátran fölmehetünk és 

elfoglalhatjuk, mert le tudjuk győzni őket, 31de azok a férfiak, akik vele mentek, ezt mondták: 

Nem vonulhatunk fel az ellen a nép ellen, mert erősebb nálunk! 32És rossz hírét keltették Izráel 

fiai között annak a földnek, amelyet kikémleltek, mert ezt mondták: Az a föld, amelyet 

bejártunk, hogy kikémleljük, olyan föld, amely megemészti lakosait! A nép pedig, amelyet ott 

láttunk, csupa szálas emberből áll. 33Sőt láttunk ott óriásokat is, Anák óriás fiait: parányi 

sáskáknak éreztük magunkat, és ők úgy is tekintettek ránk. 

 

4Móz 14 

Ekkor az egész közösség elkezdett hangosan jajveszékelni, és sírt a nép egész éjjel. 2Izráel fiai 

mindnyájan zúgolódtak Mózes és Áron ellen. Ezt mondta nekik az egész közösség: Bárcsak 

meghaltunk volna Egyiptomban, vagy halnánk meg itt a pusztában! 3Miért akar bevinni 

minket az ÚR arra a földre? Azért, hogy fegyvertől hulljunk el, asszonyaink és gyermekeink 

pedig prédára jussanak? Nem volna jobb visszatérnünk Egyiptomba? 4Majd ezt mondták 

egymásnak: Válasszunk vezetőt, és térjünk vissza Egyiptomba! 
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5Ekkor Mózes és Áron arcra borult Izráel közösségének egész gyülekezete előtt. 6De Józsué, 

Nún fia és Káléb, Jefunne fia, akik az országba küldött kémek között voltak, megszaggatták 

ruhájukat, 7és ezt mondták Izráel fiai egész közösségének: A föld, amelyet bejártunk, hogy 

kikémleljük, igen-igen jó föld. 8Ha az ÚR kedvel bennünket, akkor bevisz bennünket arra a 

földre, és nekünk adja azt a tejjel és mézzel folyó földet. 9Csak az ÚR ellen ne lázadjatok, és ne 

féljetek a föld népétől, mert a fél fogunkra sem elegek! Tőlük eltávozott oltalmuk, de velünk 

van az ÚR! Ne féljetek tőlük! 10De az egész közösség azt mondta, hogy meg kell kövezni őket. 

Akkor megjelent az ÚR dicsősége a kijelentés sátra fölött egész Izráelnek, 11és ezt mondta az 

ÚR Mózesnek: Meddig vesz semmibe engem ez a nép, és meddig nem hisz bennem a sok jel 

ellenére sem, amelyet közöttük tettem?! 12Megverem dögvésszel, és elűzöm őket, de téged 

náluk nagyobb és erősebb nemzetté teszlek. 13Mózes azonban azt mondta az ÚRnak: 

Hallották az egyiptomiak, hogy te hoztad ki közülük hatalmaddal ezt a népet, 14és elmondták 

e föld lakóinak. Ők tehát már hallották, hogy te, URam, e nép között vagy; hogy te, URam, a 

szemük láttára megjelentél, és hogy a te felhőd állt fölöttük, és nappal felhőoszlopban jársz 

előttük, éjjel pedig tűzoszlopban. 15Ha most mind egy szálig megölöd ezt a népet, akkor azt 

fogják mondani azok a nemzetek, amelyek hallották a híredet: 16Nem tudta az ÚR bevinni ezt 

a népet arra a földre, amelyet esküvel ígért meg nekik, ezért lemészárolta őket a 

pusztában. 17Most azért mutasd meg, URam, hogy nagy a te hatalmad, ahogyan 

megmondtad: 18Az ÚR türelme hosszú, szeretete nagy, megbocsátja a bűnt és a hitszegést; 

bár nem hagyja egészen büntetés nélkül, hanem megbünteti az atyák bűnéért a fiakat is, 

három, sőt négy nemzedéken át. 19Bocsásd meg hát ennek a népnek a bűnét nagy 

szereteteddel, ahogyan megbocsátottál ennek a népnek Egyiptomtól fogva 

mindeddig! 20Akkor az ÚR ezt mondta: Megbocsátok, ahogyan kérted. 21De életemre 

mondom és az ÚR dicsőségére, amely betölti az egész földet, 22hogy azok közül az emberek 

közül, akik látták dicsőségemet és a jeleket, amelyeket Egyiptomban és a pusztában tettem, 

mégis megkísértettek engem tízszer is, és nem hallgattak szavamra, 23senki sem fogja 

meglátni azt a földet, amelyet esküvel ígértem atyáiknak. Senki sem látja meg azt azok közül, 

akik engem semmibe vettek. 24De szolgámat, Kálébot, mivel más lélek volt benne, és 

hűségesen követett engem, beviszem arra a földre, ahol járt, és az ő utódai fogják majd 

birtokba venni azt. 25A völgyekben azonban az amálékiek és a kánaániak laknak. Holnap 

forduljatok meg, és induljatok el a pusztába a Vörös-tenger felé! 
26Azután így beszélt Mózeshez és Áronhoz az ÚR: 27Meddig zúgolódik ellenem ez a gonosz 

közösség? Meghallottam Izráel fiainak zúgolódását, mert sokat zúgolódtak ellenem. 28Mondd 

meg nekik: Életemre mondom – így szól az ÚR –, hogy úgy bánok majd veletek, ahogyan ti 

beszéltetek ellenem! 29Itt a pusztában fogtok holtan elhullani, a számba vettek mind, 

ahányan csak vagytok, húszévestől fölfelé, mert zúgolódtatok ellenem. 30Nem mentek be arra 

a földre, amelyről felemelt kézzel megesküdtem, hogy ott fogtok lakni, csak Káléb, Jefunne fia 

és Józsué, Nún fia. 31De beviszem gyermekeiteket, akikről ti azt mondtátok, hogy prédára 

jutnak; ők majd megismerik azt a földet, amelyet ti megvetettetek. 32Ti azonban itt a 

pusztában fogtok elhullani. 33Fiaitok pásztorok lesznek a pusztában negyven esztendeig, és 

bűnhődnek a ti hűtlenségetekért, míg mind egy szálig el nem hullotok holtan a 

pusztában. 34Negyven napig tartott, míg kikémleltétek azt a földet: most negyven évig 

bűnhődjetek a napok száma szerint, egy-egy napért egy-egy esztendőt, hogy megtudjátok, 

milyen az, amikor én ellenkezem veletek. 35Én, az ÚR megmondtam, hogy ezt teszem ezzel az 

egész gonosz közösséggel, amely összefogott ellenem: mind egy szálig itt halnak meg a 

pusztában! 
36Azok a férfiak pedig, akiket Mózes elküldött, hogy kémleljék ki az országot, és akik 

visszatérve föllázították ellene az egész közösséget, mert rossz hírét keltették annak a 
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földnek, 37azok a férfiak, akik rossz hírét keltették az országnak, meghaltak az ÚR 

csapásától. 38Csak Józsué, Nún fia és Káléb, Jefunne fia maradt életben azok közül a férfiak 

közül, akik elmentek, hogy kikémleljék az országot. 
39Amikor elbeszélte Mózes ezeket a dolgokat egész Izráelnek, a nép nagyon 

elszomorodott. 40Korán reggel fölkeltek, hogy fölmenjenek a hegyvidék magaslataira, 

mondván: Itt vagyunk, menjünk hát arra a helyre, amelyről az ÚR beszélt. Bizony, 

vétkeztünk! 41Mózes azonban ezt mondta: Miért akarjátok áthágni az ÚR parancsát? Nem 

fog az sikerülni! 42Ne menjetek, mert nem lesz köztetek az ÚR! Vereséget fogtok szenvedni 

ellenségeitektől! 43Hiszen az amálékiak és kánaániak ott vannak veletek szemben, és 

elhullotok fegyvereiktől! Mivel elfordultatok az ÚRtól, az ÚR sem lesz veletek! 44Ők azonban 

vakmerően fölmentek a hegyvidék magaslataira, bár az ÚR szövetségének a ládája és Mózes 

ki sem mozdultak a táborból. 45Az amálékiak és kánaániak pedig, akik azon a hegyvidéken 

laktak, lerohantak, verték és kergették őket egészen Hormáig. 

 

Így lesz a 2 év pusztai vándorlásból 40 év + egy egész generáció kihalása a pusztában.  

 

 

3. Oszlop: Eltökéltség, stabilitás, kitartás, hűség, állhatatosság 
 

1Kir 7, 21 

Azután felállította az oszlopokat a templom csarnoka elé. Felállította a jobb oldali oszlopot, 

és elnevezte Jákínnak, azután felállította a bal oldali oszlopot, és elnevezte Bóáznak.  

 

 Jákin jelentése: Ő (Isten) megerősít, megalapoz, tartósságot ad, szilárd.  

Nem mozdulatlanságot jelent, nem betokozódást – inkább az Istennel való dinamikus együtt 

mozgás általi megerősödést és szabadságot. Megszilárdul a hitünk, bizalmunk, szeretetünk, 

életünk.  

1Pét 5, 6-11  

Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket 

annak idején. 7Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok. 8Legyetek 

józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit 

nyeljen el: 9álljatok neki ellen a hitben szilárdan, tudva, hogy ugyanazok a szenvedések telnek 

be testvéreiteken e világban. 10A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket 

Krisztusban az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket 

felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. 11Övé a dicsőség és a hatalom 

örökkön-örökké. Ámen. 

A. Hogyan történik ez meg? Hogyan működik ez? 

 

1. Isten által és az Ő kegyelmének Igéje által 

ApCsel 20, 32 (+ 1Pét 5, 10) 

És most, atyámfiai, ajánlak titeket az Istennek és az ő kegyelmessége Igéjének, a ki felépíthet 

és adhat néktek örökséget minden megszenteltek közt. 
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2. Megpróbáltatások jönnek az Úrtól! 

 

Jak 1, 2-4 

Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, 3tudva, hogy 

hitetek próbája állhatatosságot eredményez. 4Az állhatatosság pedig tegye tökéletessé a 

cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek, minden fogyatkozás nélkül. 

Jak 1, 12 

Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet 

koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. 

Róm 5, 1-5 

Mivel tehát megigazultunk hitből, békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus 

által. 2Őáltala járulhatunk hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk 

azzal a reménységgel is, hogy részesülünk Isten dicsőségében. 3Sőt, dicsekszünk a 

megpróbáltatásokkal is, mert tudjuk, hogy a megpróbáltatás szüli az állhatatosságot 

(türelmet), 4az állhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet; 5a reménység 

pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adott Szentlélek 

által. 

Jak 5, 7-11 

Legyetek tehát türelemmel, testvéreim, az Úr eljöveteléig. Íme, a földművelő várja a föld 

drága gyümölcsét, és türelmesen várja, amíg az korai és késői esőt kap. 8Legyetek tehát ti is 

türelemmel, és erősítsétek meg a szíveteket, mert az Úr eljövetele közel van. 9Ne 

panaszkodjatok, testvéreim, egymásra, hogy el ne ítéltessetek! Íme, a bíró az ajtó előtt 

áll. 10Vegyetek példát, testvéreim, a szenvedésben és a türelemben a prófétákról, akik az Úr 

nevében szóltak. 11Íme, boldognak mondjuk azokat, akik tűrni tudtak a szenvedésekben. Jób 

állhatatosságáról hallottatok, és láttátok, hogyan intézte a sorsát az Úr; mert igen 

irgalmas és könyörületes az Úr  

 

3. A nyugalom 

 

Éz 30, 15-18 

Mert így szól az én Uram, az ÚR, Izráel Szentje: A megtérés és a higgadtság (nyugalom) 

segítene rajtatok, a béke és a bizalom erőt adna nektek! De ti nem akarjátok, 16inkább ezt 

mondjátok: Nem úgy lesz az, hanem lóháton vágtatunk! Hát majd vágtatnotok kell! Gyorsan 

akartok hajtani? Hát majd gyorsak lesznek üldözőitek! 17Egy ember fenyegetésére ezrével 

elfuttok, öt ember fenyegetésére úgy elfuttok, hogy nem marad más belőletek, csak egy 

jelzőpózna a hegytetőn és egy zászlórúd a halmon. 18De még vár az ÚR, hogy 

megkegyelmezhessen, készen áll arra, hogy irgalmazhasson. Mert bár ítélő Isten az ÚR, 

boldogok mindazok, akik benne reménykednek. 

 A lelked nyugalmát nem lehet pénzen megvenni! Vagy más módon kiérdemelni… 
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Mt 11, 25-30 

Abban az időben így szólt Jézus: Magasztallak, Atyám, menny és föld Ura, mert elrejtetted 

ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted az egyszerű embereknek (kis 

gyermekeknek). 26Igen, Atyám, mert így láttad jónak. 27Az én Atyám mindent átadott nekem, 

és senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya, az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és az, akinek a 

Fiú akarja kijelenteni. 28Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok 

terhelve, és én megnyugvást adok nektek. 29Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok 

meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. 30Mert 

az én igám jó, és az én terhem könnyű. 

Két nyugalom (amit pénzen nem lehet megvenni): 

a. Nyugalmat adok nektek – az ember hármassága: szellem, lélek, test. Az első nyugalom, amit 

Jézus ad meg nekünk, a szívünk, szellemünk nyugalma. Evangélizáció. Újjászületés. Örök 

életetek van.  

b. Nyugalmat találtok lelketeknek – A második nyugalom: a lélek nyugalma – az iga.  

 

a. Iga 

 

Személyes: Krisztus – én 

Család: Krisztus – családom 

Gyülekezet: Krisztus – gyülekezetem 

Város: Krisztus – a város egyháza 

Közelség (Istennel töltött idő – látszik, hogy kihez vagy közel): 

 Ott vagy, ahol Ő van – a vihar szeme! 

 Érzékeled Őt 

 Szemébe nézel 

 Hallod a hangját 

Nem azt mondja: Tanulj Rólam! Azt mondja: tanulj Tőlem! 

Megszabadulsz az ember-függéstől. Senki nem tudja megmondani neked, mit kell 

tenned! Áttörsz Isten hangjának dimenziójába.  

De – süketség van! A keresztények 90 százaléka nem hallotta és nem hallja Isten 

hangját. Megsüketültünk! Más hangok vezetnek – TV, internet, emberek stb.  

 Vele jársz – nemcsak Vele jársz, hanem úgy jársz (élsz) ahogy Ő. 

 

b. Pünkösd 

 

50-es szám. A nyugalommal van összefüggésben. Shabbat év – Jubileum: a nagy Shabbat év! 

Szent Lélek keresztség + Vele való töltekezés bevezet a nyugalomba. Ha nincs nyugalom, meg 

kell kérdezni, vajon be vagyok-e töltekezve Szent Lélekkel 
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c. Szolgálat 

 

2Kor 5, 17-20 

Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre. 18Mindez 

pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által, és nekünk adta a 

békéltetés szolgálatát. 19Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, 

úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és ránk bízta a békéltetés igéjét. 20Tehát 

Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg 

Istennel! 

A békesség követei vagyunk! Ha nyugtalan a szívünk, nem tudunk szolgálni! 

 

B. A türelem (állhatatosság, kitartás) és a hit kapcsolata. A hit valódi működése 

 

Amikor Ádám elbukott, szelleme, lelke és teste is elbukott. Krisztus megváltása 

üdvösséget hozott Ádám egész lénye számára – szellem, lélek és test.  

 

A szellem számára elhozott üdvösségre most nem térünk ki – nyilván ez az alapja 

mindennek (az újjá születés). A test üdvösségére sem térünk ki (gyógyulás lehetősége + 

feltámadás, ami az üdvösségünk beteljesedése). Most a lélek üdvösségébe nézünk bele 

kicsit: 

 

Miért van az, hogy eltérést észlelek a mindennapjaim tapasztalatai (küszködés és bűnök) 

valamint Isten ígérete között (bőséges élet)? 

A helyzet az, hogy háború folyik a lelkemért – sőt egy háború kellős közepébe 

csöppentem… ennek a háborúnak a színtere a lelkem (értelmem, érzelmeim és 

akaratom). Itt folynak a harcok és valósulnak meg a győztes vagy vesztes csaták.  

 

A lélek üdvössége olyan, mint egy verseny, amit megfutunk. A hit versenye. A verseny 

kezdete az újjászületés.  

 

1Kor 9, 24-27 

Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy 

nyeri el a versenydíjat? Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. 25Aki pedig versenyben vesz részt, 

mindenben önmegtartóztató: azok azért, hogy elhervadó koszorút nyerjenek, mi pedig 

azért, hogy hervadhatatlant. 26Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél, 

úgy öklözök, mint aki nem a levegőbe vág, 27hanem megsanyargatom és engedelmessé 

teszem a testemet, hogy amíg másoknak prédikálok, magam ne legyek alkalmatlanná a 

küzdelemre. 

 

Fil 3, 12-14 

Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg 

is ragadjam, mert engem is megragadott Krisztus Jézus. 13Testvéreim, én nem gondolom 

magamról, hogy már elértem, 14de egyet teszek: ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami 

pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei 

elhívásának Krisztus Jézusban adott jutalmáért. 
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A verseny megnyerésében a türelem komoly szerepet játszik! 

 

Lk 21, 19 

A ti béketűréstek (állhatatosságotok, türelmetek) által nyeritek meg lelketeket. 

 

1Pét 2, 11 

Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket: tartózkodjatok a testi 

vágyaktól, amelyek a lélek ellen harcolnak. 

 

Ez is a lélekben zajló háborúra utal. Ha csupán a bűnök elhárításával törődünk, 

elmegyünk a lényeg mellett! Szembe kell néznünk azzal, hogy háború van, és erre kell 

berendezkednünk! A testi vágyak, kísértések és bűnök csak tünetei egy mélyebben zajló 

valóságnak.  

 

Róm 5, 3-4 

Sőt, dicsekszünk a megpróbáltatásokkal is, mert tudjuk, hogy a megpróbáltatás szüli az 

állhatatosságot, 4az állhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet 

 

1Pét 1, 5-7 

Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely készen áll arra, hogy 

nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. 6Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kellett 

lennie, egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között, 7hogy a ti megpróbált 

hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus 

Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, a dicsőségre és a 

tisztességre. Őt szeretitek, pedig nem láttátok, őbenne hisztek, bár most sem látjátok, és 

kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek, 9mert elértétek hitetek célját, lelketek 

üdvösségét. 

 

A hit az, ami elvégzi a munkát és megharcolja a harcot, de szüksége van a hitnek a 

türelem (kitartás, állhatatosság) támogatására, hogy tényleg célba érjen! 

Jak 1, 2-4 

Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, 3tudva, hogy 

hitetek próbája állhatatosságot eredményez. 4Az állhatatosság pedig tegye tökéletessé a 

cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek, minden fogyatkozás nélkül. 

 

Tit 2, 1-2 

Te azonban azt hirdesd, ami egyezik az egészséges tanítással, 2hogy az idős emberek 

legyenek mértékletesek, tisztességesek és józanok, a hitben, a szeretetben és az 

állhatatosságban egészségesek 

 

2Pét 1, 5-8 

Éppen ezért teljes igyekezettel törekedjetek arra, hogy hitetekben mutassátok meg az 

igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, 6az ismeretben önuralmat, az 

önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban kegyességet, 7a kegyességben testvéri 

szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet. 8Mert ha ezek 

megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek a mi Urunk Jézus ismeretében sem 

tétlenek, sem terméketlenek.  
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Zsid 10, 35-39 

Ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van. 36Mert állhatatosságra 

van szükségetek, hogy Isten akaratát cselekedjétek, és így beteljesüljön rajtatok az 

ígéret: 37„Mert még egy igen-igen kevés idő, és aki eljövendő, eljön, és nem késik. 38Az én 

igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a 

lelkem.” 39De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, 

hogy életet nyerjünk. 

 

Róm 8, 24-25 

Mert üdvösségünk reménységre szól. Viszont az a reménység, amelyet már látunk, nem is 

reménység, hiszen amit lát valaki, azt miért kellene remélnie? 25Ha pedig azt reméljük, 

amit nem látunk, akkor állhatatossággal várjuk. 

 

Akkor rakjuk össze az egészet: 

Mi köze a türelemnek a lélek üdvösségéhez? Az állhatatosság (türelem) által nyerjük meg 

lelkünket – nyerjük meg a lelkünkben folyó harcot. Ahogy már megjegyeztem, a hit az, 

ami elvégzi a munkát, de a hitnek szüksége van a türelem támogatására ahhoz, hogy 

valóban megnyerjük a lelkünkért és a lelkünkben folyó csatákat. Másrészről pedig az 

állhatatosság (türelem) kifejlődése által kapjuk meg azokat a dolgokat, amelyekben 

hittünk – az Úrban. Ezek lehetnek: férj, feleség, szolgálat, munka, eszközök, stb.).  

 

Példák: 

 

i. A hit a bombázógép, ami a terhet hordozza, ami majd elvégzi a feladatot. 

A türelem (állhatatosság) pedig a vadászgép, ami védelmezi a bombázót az 

ellenséges támadásoktól.  

 

ii. Tenisz: a technika és stratégia az, amivel meg lehet nyerni egy teniszmeccset 

(helyes ütéstechnika: tenyeres, fonák; mozgástechnika: honnan hová ütöd a 

labdát és akkor hová kell majd érned, amikor visszajön; egyéb stratégia, stb.). A 

hit tehát a technika és stratégia, amivel játszol. Az türelem pedig az erőnlét. Ha 

hamar kifáradsz, egy gyengébb ellenfél is legyőz! 

A hitnek tehát szüksége van a türelem támogatására ahhoz, hogy célba érjen.  

Fejlett hit + fejlett türelem = győztes csaták! 

Így tud egészségesen működni a hívő élet!  

A háború, amit a gonosszal vívunk a lelkünkben és a lelkünk megnyeréséért – nyílván 

Isten ereje által – az erős hit által kísért erős türelemmel vívható meg győztesen. Így 

látjuk meg a saját életünkben, ahogy a gonosz újra és újra felakasztja magát. Ehhez van 

nagy szükség a türelemre.  

A türelem olyan, mint az izmaink. Bennünk van (a Szent Lélek egyik gyümölcse), de 

ahhoz, hogy jól tudjon működni, fejlesztenünk és használnunk kell. Így fog megerősödni. 

Ezért lesznek a próbák és nehézségek áldássá az életünkben – megedzik a türelmet 

bennünk.  

Ha pedig a hit és a türelem által nem nyerjük meg lelkünk csatáit – akkor mind az 

életünket, mind a szolgálatunkat leromboljuk…  
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C. Hűség 

Péld 20, 6 

A legtöbb ember talál valakit, a ki jó hozzá (szájával sok ember készen áll a segítségre); de 

hű (megbízható) embert (akire hagyatkozhatsz), azt ki találhat? 

1. Isten hűsége 

 

5Móz 7, 9 

Tudd meg tehát, hogy a te Istened, az ÚR az Isten. Állhatatos Isten ő, aki hűségesen 

megtartja szövetségét ezer nemzedéken át azokkal, akik szeretik őt, és megtartják 

parancsolatait. 

 

1Krón 16, 34 

Adjatok hálát az ÚRnak, mert jó, mert örökké tart szeretete (hűsége)! 

 

JerSir 3, 22-23 

Szeret az ÚR, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma: 23minden reggel 

megújul. Nagy a te hűséged!  

 

1Kor 1, 9 

Hűséges az Isten, aki elhívott titeket az ő Fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való 

közösségre. 

 

1Kor 10, 13 

Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig hűséges, és nem 

hagy titeket erőtökön felül kísérteni; sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a 

szabadulás útját is, hogy el bírjátok azt viselni. 

 

Éz 11, 5 (Az Úr szolgája, a Messiás) 

Igazság lesz derekának öve, csípőjének öve pedig a hűség.  

 

Zsid 2, 17 

Ezért mindenben hasonlóvá kellett lennie a testvéreihez, hogy irgalmas és hű főpap 

legyen az Isten előtti szolgálatban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért. 

 

Zsid 3, 1-6 

Ezért, szent testvéreim, mennyei elhívás részesei, figyeljetek hitvallásunk apostolára 

és főpapjára, Jézusra, 2aki hű az ő megbízójához, ahogyan Mózes is hű volt az ő egész 

házában. 3Ő ugyanis Mózesnél nagyobb dicsőségre volt méltó, mint ahogyan a háznál 

nagyobb méltósága van a ház építőjének. 4Mert minden háznak van építője, aki pedig 

mindent felépített, Isten az. 5Mózes is hű volt ugyan az ő egész házában mint szolga, 

bizonyságául annak, amit hirdetnie kellett, 6Krisztus azonban mint Fiú hű a maga 

házához. Az ő háza mi vagyunk, ha a bizalmat és a reménység dicsekedését 

mindvégig szilárdan megtartjuk. 
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Jel 1, 5 

és Jézus Krisztustól, a hű tanútól, aki elsőszülött a halottak közül, és a föld királyainak 

fejedelme, aki szeret minket, és vére által megszabadított bűneinktől 

 

Jel 19, 11 

És láttam a megnyílt eget: íme, egy fehér ló, és aki rajta ül, annak neve Hű és Igaz, 

mert igazságosan ítél és harcol 

 

2. Hűség Istenhez és a vele kötött szövetséghez 

 

Zsolt 119, 30 

Az igaz utat (a hűség útját) választottam, döntéseidet magam előtt tartom. 

 

Hós 2, 21 

Eljegyezlek magamnak örökre, eljegyezlek igazsággal, törvénnyel, jósággal és 

szeretettel. 22Eljegyezlek hűséggel, hogy megismerd az Urat. 

 

Kol 1, 7 

Így tanultátok ezt Epafrásztól, szeretett szolgatársunktól, aki Krisztus hű szolgája 

értetek. 

 

Zsid 10, 23 

A reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk, mert hű az, aki ígéretet tett. 

 

Mt 23, 23 

Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert tizedet adtok a mentából, a 

kaporból és a köményből, de elhagytátok azt, ami a törvényben fontosabb: az 

igazságos ítéletet, az irgalmasságot és a hűséget; pedig ezeket kellene cselekedni, és 

azokat sem elhagyni. 

 

3. Hűség az emberi kapcsolatokban 

 

1Krón 11, 10 

Ezek voltak Dávid legkiválóbb vitézei, akik vele együtt váltak naggyá uralma alatt, s 

akik őt az Úr szava szerint egész Izraellel együtt Izrael királyává tették. 

 

1Kor 4, 17 

Ezért küldtem el hozzátok Timóteust, aki szeretett és hű gyermekem (fiam) az Úrban, 

aki emlékeztetni fog titeket arra: hogyan élek Krisztus Jézusban, és hogyan tanítok 

minden gyülekezetben. 

 

Éz 38, 19 

Az élő, csak az élő magasztalhat téged, akárcsak én most. Az apák tanítják fiaiknak, 

hogy te hűséges vagy. 

 

Kol 4, 9 

Vele megy Onészimosz is, a hű és szeretett testvér, aki közületek való 
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Plusz természetesen a házastárshoz való hűség (ami a neki tett ígéretünkön alapszik), 

a családunkhoz való hűség és a barátainkhoz való hűség.  

  

4. Hűség az elhíváshoz és a szolgálathoz 

 

Zsid 3, 1-6 

Ezért, szent testvéreim, mennyei elhívás részesei, figyeljetek hitvallásunk apostolára 

és főpapjára, Jézusra, 2aki hű az ő megbízójához, ahogyan Mózes is hű volt az ő egész 

házában. 3Ő ugyanis Mózesnél nagyobb dicsőségre volt méltó, mint ahogyan a háznál 

nagyobb méltósága van a ház építőjének. 4Mert minden háznak van építője, aki pedig 

mindent felépített, Isten az. 5Mózes is hű volt ugyan az ő egész házában mint szolga, 

bizonyságául annak, amit hirdetnie kellett, 6Krisztus azonban mint Fiú hű a maga 

házához. Az ő háza mi vagyunk, ha a bizalmat és a reménység dicsekedését 

mindvégig szilárdan megtartjuk. 

 

1Tim 1, 12 

Hálát adok Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, aki megerősített engem, mert 

megbízhatónak (hűségesnek) tartott, amikor szolgálatra rendelt. 

 

1Kor 4, 1-2 

Úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak 

sáfárait. 2Márpedig a sáfároktól elsősorban azt követelik, hogy mindegyikük 

hűségesnek bizonyuljon.  

 

2Tim 2, 2 

Te azért, fiam, erősödjél meg a kegyelemben, amely Krisztus Jézusban van. 2És amit 

tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat add át megbízható (hűséges) embereknek, akik 

mások tanítására is alkalmasak lesznek.  

 

Lk 16, 10-12 

Aki hű a kevesen, a sokon is hű az, és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. 11Ha 

tehát a hamis mammonon nem voltatok hűségesek, ki bízza rátok az igazit? 12És ha a 

másén nem voltatok hűek, ki adja oda nektek azt, ami a tietek? 

 

Lk 12, 42 

Az Úr így válaszolt: Ki tehát a hű és okos sáfár, akit az úr a szolgái fölé rendel, hogy 

idejében kiadja élelmüket?  

 

Mt 25, 21 (a talentumok) 

Ura így szólt hozzá: Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád 

ezután, jöjj, és osztozz urad örömében! 

 

5. Egyéb érdekes Igék a hűségről 

 

Zsolt 91, 4 (Isten hűsége védelem) 

Tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz, pajzs és páncél a hűsége. 
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Zsolt 31, 24 (A Hozzá hűeket oltalmazza) 

Szeressétek az Urat mind, ti övéi! Akik hűek hozzá, azokat az Úr oltalmazza 

 

Zsolt 18, 26-27 

A hűségeshez hűséges vagy, a feddhetetlen emberhez feddhetetlen. 27A tisztához 

tiszta vagy, de a hamisnak ellenállsz. 

 

Péld 28, 20 (Az áldás és a hűség összefüggése) 

A megbízható (hűséges) ember bőven kap áldást, de aki gyorsan akar 

meggazdagodni, nem marad büntetlenül. 

 

Péld 27, 6 

Jó szándékúak (hűségesek) a baráttól kapott sebek, de csalárd a gyűlölködő csókja.  

 

1Pét 4, 19 

Akik tehát Isten akaratából szenvednek, azok is ajánlják lelküket a hű Teremtőnek, és 

cselekedjék a jót! 

 

Gal 5, 22-23 (A hűség a Lélek gyümölcse) 

A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, 

hűség, 23szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény.  

 

Jel 2, 10 

Ne félj attól, amit el fogsz szenvedni. Íme, az ördög börtönbe fog vetni közületek 

némelyeket, hogy próbát álljatok ki, és nyomorúságotok lesz tíz napig. Légy hű 

mindhalálig, és neked adom az élet koronáját. 

 

Tehát, Isten kegyelmének Igéje által, a próbák által és a nyugalom beépülése által: 

 Megszilárdulunk kapcsolatainkban  

 Istennel 

 Önmagunkkal 

 Házastársunkkal, gyermekeinkkel, rokonainkkal 

 Kapcsolataink Isten családjában – Atya, testvérek, fiak 

 Megszilárdulunk elhívásunkban 

 Megszilárdulunk gyakorlati dolgainkban – állás, vállalkozás, pénzügyek, telefonszám, 

e-mail cím ugyanaz… 

 A türelem/kitartás/állhatatosság célba juttatja hitünket 

 Megteremjük a hűség ritka gyümölcsét 
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4. Oszlop: Vonal (vérvonal) – törzsek, havatartozás 

 

2Móz 24, 3-4 

Akkor lement Mózes, és elmondta a népnek az ÚR minden igéjét és valamennyi törvényét. Az egész 

nép pedig ezt felelte egy akarattal: Megtesszük mindazt, amit elrendelt az ÚR. 4Akkor leírta Mózes az 

ÚR összes igéjét. Másnap korán reggel oltárt épített a hegy lábánál, és tizenkét szent oszlopot állított 

fel Izráel tizenkét törzse szerint. 

Mózes oltárt épít, 12 oszloppal – minden oszlop egy törzset képviselt 

Izrael törzsekbe rendeződött – az újszövetségben nincs világos útmutatás arról, hogy hogyan 

szerveződjön az egyház. De a Biblia nem csak az újszövetség, hanem az ószövetség is. Ha nincs más 

útmutatás, akkor az ószövetségi mintákat kell használnunk. Kell tehát, hogy azokat az alapelveket 

kövessük, amik el vannak rejtve az ószövetségben. 

4Móz 2, 1-2 

Azután így beszélt Mózeshez és Áronhoz az ÚR: 2Izráel fiai mindnyájan a maguk hadijelvénye körül 

táborozzanak, nagycsaládjaik jelvényeivel ellátva, a kijelentés sátrától távolabbra, körös-körül 

táborozzanak. 

Zászlók vagy hadijelvények alatt rendeződtek a törzsek. Ezután jön annak leírása, hogy hogyan 

helyezkedjenek el a törzsek a Kijelentés Sátora körül és hogyan vonuljanak.  

1Móz 49, 28  

Ez Izráel tizenkét törzse. Ezt mondta el nekik apjuk, amikor megáldotta őket; mindegyiket a ráillő 

áldással áldotta meg.  

Minden törzsnek külön áldása és feladata volt. Jákob adott nekik identitást és küldetést. Az identitás 

és a küldetés az atyáktól jön.  

2Móz 28, 15-21  

Azután készíts hósent művészi munkával a döntések közlésére! Úgy készítsd el, ahogyan az 

éfódot készítetted: aranyból, kék és piros bíborból, karmazsin fonálból és sodrott lenfonálból 

készítsd! 16Négyzet alakú legyen, kétrét hajtva: egy arasz hosszú és egy arasz széles 

legyen! 17Rakd ki azt drágakő borítással! Négy sor kő legyen rajta ebben a sorrendben: rubin, 

topáz és smaragd – ez az első sor. 18A második sor: karbunkulus, zafír és jáspis. 19A harmadik 

sor: opál, agát és ametiszt. 20A negyedik sor: krizolit, ónix és nefrit. Aranyfoglalatokkal 

készüljön a borítás! 21A köveken Izráel fiainak nevei legyenek: tizenkét kő a neveknek 

megfelelően. Pecsétgyűrű módjára legyenek vésve, mindegyiken egy-egy törzs neve, a 

tizenkét törzsnek megfelelően.  

Minden kő képviselt egy törzset, örökséget. 
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4Móz 26, 52-56  

Azután így beszélt Mózeshez az ÚR: 53Ezek között osszátok fel a földet örökségül a névjegyzék 

szerint! 54A nagyobbnak nagyobb örökséget adj, a kisebbnek kisebb örökséget! Mindegyiknek a 

számba vettek száma szerint adjatok örökséget! 55De a földet sorsvetéssel osszátok föl; az ősi törzsek 

nevei szerint kapják meg örökségüket! 56A sorsvetés szerint osszátok ki mindegyiknek az örökségét, 

mind a nagyoknak, mind a kicsiknek! 

Örökség és föld a törzsek szerint.  

4Móz 30, 2  

Azután így beszélt Mózes Izráel fiainak törzsfőihez: Ezt parancsolta az ÚR: 

A törzseknek voltak fejei 

5Móz 12, 4-14 

Ti ne így szolgáljátok Isteneteket, az URat, 5hanem azt a helyet keressétek fel, amelyet kiválaszt 

Istenetek, az ÚR valamennyi törzsetek közül, hogy oda helyezze nevét, és ott lakjék. Oda menjetek, 6és 

oda vigyétek égőáldozataitokat és véresáldozataitokat, tizedeiteket és felajánlásaitokat, fogadalmi és 

önkéntes áldozataitokat, marháitok és juhaitok elsőszülöttjét. 7Ott egyetek Isteneteknek, az ÚRnak a 

színe előtt, és örvendezzetek házatok népével együtt mindennek, amit szereztetek, amellyel 

megáldott benneteket Istenetek, az ÚR. 
8Ne tegyetek úgy, ahogyan ma itt még megtehetjük, mindenki ahogyan jónak látja, 9mert még nem 

mentetek be a nyugalom helyére, az örökségbe, amelyet majd neked ad Istened, az ÚR. 10Majd ha 

átkeltek a Jordánon, és letelepedtek azon a földön, amelyet örökségül ad nektek Istenetek, az ÚR, 

amikor mindenfelől nyugalmat ad nektek ellenségeitektől, és biztonságban laktok, 11akkor arra a 

helyre, amelyet kiválaszt Istenetek, az ÚR, hogy ott lakjék a neve, oda vigyétek mindazt, amit 

parancsolok nektek: égőáldozataitokat és véresáldozataitokat, tizedeiteket és felajánlásaitokat meg 

válogatott fogadalmi áldozataitokat, amit odaígértetek az ÚRnak. 12Örvendezzetek Isteneteknek, az 

ÚRnak színe előtt fiaitokkal és leányaitokkal, szolgáitokkal és szolgálóleányaitokkal együtt, meg a 

lévitával együtt, aki a lakóhelyeden van, mert neki nincs örökrésze közöttetek. 
13Vigyázz, ne mutasd be égőáldozataidat bármelyik helyen, amelyet meglátsz, 14hanem csak azon a 

helyen, amelyet kiválaszt az ÚR egyik törzsedben. Ott mutasd be égőáldozataidat, és ott teljesítsd 

mindazt, amit megparancsolok neked!  

Minden törzsnek ugyanaz volt a törvénye és összegyülekeztek bizonyos időközönként egy helyre – a 

Szent Sátorba, illetve később a jeruzsálemi Templomba.  

Jel 21, 12-13   

Elvitt engem lélekben egy nagy és magas hegyre, és megmutatta nekem a szent várost, Jeruzsálemet, 

amely Istentől, a mennyből szállt alá, 11telve Isten dicsőségével; ragyogása hasonló volt a 

legértékesebb drágakőhöz, a kristályfényű jáspishoz, 12fala nagy volt és magas, tizenkét kapuja volt, 

előttük tizenkét angyal, és a kapukra nevek írva, Izráel fiai tizenkét törzsének nevei: 13kelet felől 

három kapu, észak felől három kapu, dél felől három kapu, és nyugat felől három kapu. 14A város 

falának tizenkét alapköve volt, és azokon a Bárány tizenkét apostolának tizenkét neve. 

Minden törzs egy kapu is.   
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Józs 4 (a 12 emlékoszlop) 

Amikor az egész nép mindenestül átkelt a Jordánon, azt mondta az ÚR Józsuénak: 2Válasszatok ki a 
népből tizenkét férfit, törzsenként egyet-egyet, 3és parancsoljátok meg nekik: Vegyetek föl tizenkét 
követ innen a Jordán közepéből, ahol a papok lába áll szilárdan, vigyétek azokat magatokkal, és 
tegyétek le a szálláson, ahol ma éjjel megszálltok. 
4Józsué odahívta azt a tizenkét férfit, akiket Izráel fiai közül kijelölt, törzsenként egyet-egyet, 5és azt 
mondta nekik Józsué: Menjetek be a Jordán közepébe, Isteneteknek, az ÚRnak ládája elé, és vegyen 
föl mindegyikőtök egy-egy követ a vállára, Izráel törzseinek a száma szerint. 6Legyen ez emlékeztető 
jelül közöttetek! És ha majd megkérdezik fiaitok, hogy miféle kövek ezek, 7akkor ezt mondjátok nekik: 
Kettévált a Jordán vize az ÚR szövetségládája előtt, amikor átkelt a Jordánon; kettévált a Jordán vize, 
és erre emlékeztetik ezek a kövek Izráel fiait mindörökké. 8Izráel fiai úgy cselekedtek, ahogyan Józsué 
parancsolta. Fölvettek a Jordán közepéből tizenkét követ Izráel törzseinek száma szerint, ahogyan az 
ÚR mondta Józsuénak. Magukkal vitték a szállásukra, és ott letették azokat. 
9Tizenkét követ állíttatott föl Józsué a Jordán közepén is, azon a helyen, ahol a szövetség ládáját vivő 
papok lába állt. Ott is vannak mind a mai napig. 
10A ládát vivő papok a Jordán közepén álltak, amíg végbe nem ment mindaz, amit Józsué az ÚR 

parancsára megmondott a népnek. Mindezt már Mózes így parancsolta Józsuénak. A nép pedig sietve 

átkelt. 11Miután az egész nép mindenestül átkelt, az ÚR ládája is átkelt a papokkal együtt, és a nép 

élére állt. 12Rúben fiai, Gád fiai és Manassé törzsének a fele is átkelt harcra készen Izráel fiai élén, 

ahogyan meghagyta nekik Mózes. 13Mintegy negyvenezer fölfegyverzett ember kelt át az ÚR színe 

előtt, hogy harcoljon Jerikó síkságán. 
14Az ÚR naggyá tette azon a napon Józsuét egész Izráel szemében: éppúgy tisztelték egész életében, 

mint ahogyan Mózest tisztelték. 
15Az ÚR azt mondta Józsuénak: 16Parancsold meg a bizonyság ládáját vivő papoknak, hogy jöjjenek ki 

a Jordánból! 17Józsué tehát megparancsolta a papoknak: Jöjjetek ki a Jordánból! 18Amikor kijöttek az 

ÚR szövetségládáját vivő papok a Jordán közepéből, alighogy szárazra tették a lábukat, visszatért 

helyére a Jordán vize, és úgy folyt, hogy a medre egészen megtelt éppúgy, mint azelőtt. 
19Az első hónap tizedikén jött ki a nép a Jordánból, és tábort ütött Gilgálban, Jerikó keleti 

határán. 20Azt a tizenkét követ, amelyet a Jordánból vettek ki, Gilgálban állíttatta föl Józsué, 21és ezt 

mondta Izráel fiainak: Ha majd megkérdezik fiaitok apáiktól, hogy miféle kövek 

ezek, 22magyarázzátok el fiaitoknak, hogy szárazon kelt át Izráel itt a Jordánon. 23Mert Istenetek, az 

ÚR kiszárította a Jordán vizét előttetek, amíg átkeltetek. Így cselekedett Istenetek, az ÚR a Vörös-

tengerrel is: kiszárította előttünk, amíg átkeltünk rajta, 24hogy megtudja a föld minden népe, milyen 

erős az ÚR keze, és hogy féljétek Isteneteket, az URat mindenkor. 

Emlékoszlopok a 12 törzs szerint 

4Móz 24, 2-9  

Amikor Bálám látta, hogy az tetszik az ÚRnak, ha megáldja Izráelt, nem folyamodott többé 

varázsláshoz, mint azelőtt. A puszta felé fordította arcát, 2és fölemelte Bálám a tekintetét. Amint 

meglátta Izráelt törzsenként sátorozni, rászállt az Isten Lelke, 3példabeszédbe kezdett, és ezt mondta: 

Így szól Bálám, Beór fia, így szól a férfi, kinek megnyílt a szeme, 4így szól, aki hallja Isten mondásait, 

aki látja a Mindenhatótól kapott látomást, leborulva, de nyitott szemekkel: 5Mily szépek a sátraid, 

Jákób, a hajlékaid, ó, Izráel! 6Mint hosszan elnyúló völgyek, mint folyó mentén a kertek, mint az ÚR 

ültette aloék, mint víz mentén a cédrusok. 7Kicsordul a víz kútjai vödréből, vetése vízben bővelkedik. 

Királya hatalmasabb Agágnál, és királyi hatalma fölemelkedik. 8Isten hozta ki Egyiptomból, olyan az 

ereje, mint a bivaly szarva. Megemészti az ellenséges népeket, szétmorzsolja csontjaikat, összetöri 

nyilaikat. 9Hever, fekszik, mint a hím oroszlán és mint a nőstény oroszlán; ugyan, ki merné fölkelteni? 

Áldott, aki téged áld, átkozott, aki téged átkoz! 
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Bálám, amikor látta a törzsek rendezett lakozását, Isten Lelke rászállt. Arra bérelte fel őt Bálák, hogy 

megátkozza Izraelt, de nem tudta, csak áldani. – Nincs mindenkinek nyitva a szeme a 21. században! 

Lk 2, 1-6  

Történt pedig azokban a napokban, hogy Augusztusz császár rendeletet adott ki: írják össze az egész 

földet. 2Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Kviriniusz volt a helytartó. 3Elment tehát 

mindenki a maga városába, hogy összeírják. 4Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, Dávid 

városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből származott, 5hogy 

összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. 6És történt, hogy amíg ott voltak, 

eljött szülésének ideje, 7és megszülte elsőszülött fiát. Bepólyálta, és a jászolba fektette, mivel a 

szálláson nem volt számukra hely. 

Jézus is tartoztott egy törzshöz, Ő Júda oroszlánja. Az atyai házhoz való tartozást jelenti az összeírás.  

 

Izrael 12 törzse:  

 Testre szabott áldás (Jákob, Mózes áldása) – identitás és küldetés (feladat és felelősség) 

 Meghatározott rend, elhelyezkedés – de a Kijelentés sátora van középen! Azonos törvények 

és Istentisztelet 

 

1. Testre szabott áldás – identitás és küldetés (feladat és felelősség) 

 

1Móz 49, 1-28 (Jákob áldása) 

Jákób hívatta fiait, és ezt mondta: Gyűljetek össze, hadd mondjam el, mi történik veletek 

majd egykor! 2Gyűljetek egybe, hallgassatok meg, Jákób fiai! Hallgassatok atyátokra, 

Izráelre! 3Rúben, te vagy elsőszülöttem, erősségem, férfierőm első termése: kiváltképpen 

hatalmas, kiváltképpen erős. 4Kiáradtál, mint a víz, nem maradsz az első, mert atyád ágyába 

léptél, akkor meggyaláztál, nyoszolyámba léptél. 5Simeon és Lévi testvérek, fegyvereik 

erőszak eszközei. 6Társaságukba ne menj, lelkem, gyülekezetükkel ne egyesülj, dicsőségem! 

Mert embert öltek haragjukban, kedvtelésükben bikát bénítottak. 7Átkozott haragjuk, mert 

vad, és dühük, mert hajthatatlan. Szétosztom őket Jákóbban, elszélesztem Izráelben. 8Júda, 

téged magasztalnak testvéreid. Kezed ellenségeid nyakára teszed, leborulnak előtted 

atyádnak fiai. 9Fiatal oroszlán vagy, Júda, prédától lettél naggyá, fiam! Lehevert, elnyújtózott, 

mint a hím vagy a nőstény oroszlán – ki merné fölzavarni?! 10Nem távozik Júdából a jogar, 

sem a kormánypálca térdei közül, míg eljő Síló, akinek engednek a népek. 11Szőlőtőhöz köti ki 

szamarát, nemes tőkéhez szamárcsikóját. Ruháját borban mossa, köntösét a szőlő 

vérében. 12Szemei bornál ragyogóbbak, fogai tejnél fehérebbek. 13Zebulon a tengerpart felé 

lakik, a hajók kikötője felé, hátával Szidónra támaszkodik. 14Issakár nagy csontú szamár, az 

aklok között heverész. 15De látva, mily jó a nyugalom, és milyen szép a föld, teher alá hajtja 

vállát, és robotoló szolgává lesz. 16Dán ítéli a maga népét, mint Izráel bármely törzse. 17Dán 

kígyó lesz az úton, vipera az ösvényen, a ló csüdjébe harap, és lovasa hanyatt 

esik. 18Szabadításodra várok, URam! 19Gádot martalócok marják, de ő a sarkukba mar! 20Ásér 

kenyere kövér, királyi csemegéket kínál. 21Naftáli gyors lábú szarvasünő, szép szavakat 

hallat. 22Termő fa ága József, termő fa ága forrás mellett, ágai átnyúlnak a kőfalon. 23Ezért 

keserítik, nyilazzák, kergetik az íjászok. 24De íja nem remeg, izmos kezei fürgén járnak, hisz 

Jákób Erőssége tartja a kezét, Izráel pásztora, kősziklája, 25atyád Istene, aki megsegít téged, a 



A bölcsesség oszlopai 

 

47 
 

Mindenható, aki megáld téged az ég áldásával felülről, a lent elterülő mélység áldásaival, az 

emlők és anyaméh áldásaival. 26Atyád áldásai erősebbek az örök hegyek áldásainál, az örök 

halmok gyönyörűségénél; szálljanak József fejére, a testvérei között megszentelt 

fejére! 27Benjámin ragadozó farkas, reggel zsákmányt eszik, este prédát oszt. 
28Ez Izráel tizenkét törzse. Ezt mondta el nekik apjuk, amikor megáldotta őket; mindegyiket a 

ráillő áldással áldotta meg. 

 

5Móz 33, 1-29  (Mózes áldása) 

Ezzel az áldással áldotta meg Izráel fiait Mózes, az Isten embere, mielőtt meghalt. 2Ezt 

mondta: A Sínairól jött az ÚR, a Széírről ragyogott rájuk, a Párán-hegyről tündökölt, 

megérkezett szent seregével, jobbján lángoló tűzzel. 3Mennyire szereti népét! Szentjei 

kezedben vannak, lábaidhoz telepednek, befogadják beszédedet. 4Mózes törvényt adott 

nekünk, Jákób gyülekezetének, örökségül. 5Az ÚR lett Jesúrún királya, mikor összegyűltek a 

nép vezetői, együvé Izráel törzsei. 6Éljen Rúben, ne haljon ki, ha kevés is a száma! 
7Júdára ezt mondta: Hallgasd meg, URam, Júda szavát! Vezesd őt vissza népéhez; ha kezét 

harcra emeli, segítsd ellenségeivel szemben! 
8Lévire ezt mondta: Tummímodat és úrímodat add ennek a hűségesnek! Mert próbára tetted 

Masszában, harcba hívtad Meríbá vizeinél. 9Aki azt mondta apjára, anyjára, hogy sosem látta 

őket, nem akart tudni testvéreiről, nem volt tekintettel saját fiaira. Parancsodat 

megtartották, szövetséged megőrizték. 10Tanítják törvényeidre Jákóbot és útmutatásodra 

Izráelt. Tömjént tesznek eléd, áldozatot oltárodra. 11Áldd meg, URam, amije van, gyönyörködj 

keze munkáiban! Törd le támadói derekát, és azokét, akik gyűlölik őt, hogy ne kelhessenek fel 

többé ellene! 
12Benjáminra ezt mondta: Az ÚR kedvence ő, biztonságban lakik nála. Oltalmazza őt 

mindenkor; a hegyek, melyek között lakik, Istennek vállai. 
13Józsefre ezt mondta: Megáldotta földjét az ÚR az égből hulló harmat ajándékával és a lenti 

vizekkel: 14nap érlelte ajándékkal, hold sarjasztotta ajándékkal, 15az ősi hegyek javaival, az 

örök halmok ajándékával, 16a föld bőséges ajándékával, a csipkebokorban lakónak kegyével. 

Szálljon ez József fejére, a testvérek közt megszenteltnek fejére! 17Gyönyörű, mint egy 

elsőszülött bika, szarvai olyanok, akár a bivalyé; szétdobálja velük a népeket, el egészen a 

föld pereméig. Ilyenek Efraim tízezrei és Manassé ezrei. 
18Zebulonra ezt mondta: Örvendezz, Zebulon, ha útra kelsz, és te, Issakár, ha sátradban 

vagy! 19Népeket hívnak hegyükre, ott igaz áldozatot mutatnak be, mert a tenger bőségét 

élvezik, a tengerpart rejtett kincseit. 
20Gádra ezt mondta: Áldott, aki tág teret adott Gádnak! Elfekszik, mint az oroszlán, ha 

széttépett kart és fejet. 21Kiszemelte a legjavát, ott megkapta törvényes részét, mikor 

összejöttek a nép vezetői. Az ÚR igazsága szerint járt el, törvényei szerint, Izráellel együtt. 
22Dánra ezt mondta: Dán fiatal oroszlán, mely Básánból tör elő. 
23Naftálira ezt mondta: Naftáli kegyelmet nyer bőven, az ÚR áldásával teljes. Nyugat és dél az 

ő birtoka. 
24Ásérra ezt mondta: Áldott a fiak közt Ásér, testvéreinek kedvence, olajban füröszti 

lábát. 25Vasból és rézből legyenek záraid, életed végéig tartson ki erőd! 26Nincs Jesúrún 

Istenéhez fogható! Az égen át száguld segítségedre, a fellegeken fenségesen. 27Az örök Isten a 

te menedéked, örökkévaló karjai tartanak. Kiűzte ellenségedet, és ezt mondta: 

pusztítsd! 28Biztonságban lakhat Izráel, Jákób forrása egymagában, gabonának, mustnak 

földjén, ahol az ég harmatot hint. 29Boldog lehetsz, Izráel! Van-e, aki hozzád fogható: olyan 

nép, amelynek védelme az ÚR?! Ő a te segítő pajzsod és dicsőséges kardod. Hízelegnek majd 

neked ellenségeid, te pedig azok magaslatain lépdelsz 
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Júda törzséből származnak a királyok.  

Lévi törzse a sátor, illetve a templom körül munkálkodik (papság és a leviták). 

 

 

2. Meghatározott rend  

 

Izrael törzseinek elhelyezkedése a Kijelentés Sátora körül, meghatározott rendben történő 

elindulás és vonulás.  

Bálám megrendült, amikor meglátta Izrael fiainak szép rendjét.  

 

A köpeny (vagy palást)  

1Kir 11, 29 

 Abban az időben Jeroboám elment Jeruzsálemből. Útközben találkozott a sílói Ahijjá prófétával, aki 

egy új köpenybe volt burkolózva. Csak ők ketten voltak a mezőn. 30Ahijjá megragadta a rajta levő új 

köpenyt, tizenkét darabra hasította, 31és ezt mondta Jeroboámnak: Végy magadhoz tíz darabot! Mert 

ezt mondta az ÚR, Izráel Istene: Íme, kiszakítom az országot Salamon kezéből, és tíz törzset neked 

adok. 32Egy törzs azonban az övé marad szolgámért, Dávidért és Jeruzsálem városáért, amelyet 

kiválasztottam Izráel összes törzse közül. 33Azért lesz ez így, mert elhagyott engem 

A köpeny a törzseket szimbolizálja! Minden törzs kapott egy részt a széttépett köpenyből. Egyetlen 

törzs sem kapta meg az egész köpenyt! A varratlan ruha csak Jézusé! 

A köpeny határozza meg a te személyiségedet, tanításodat, ahogy építkezel. Azonnal rá lehet ismerni 

ezekre a köpenyekre – katolikus, református, agapés, omegás, hit gyülis, stb. 

Minden törzsnek van egy palástja, köpenye. A köpeny – dicsőség, identitás, cél, befedezés. Nem 

tudsz semmit építeni, ha nem tudod mi az identitásod. Ilyenkor valami skizofrén dolgot kezdesz 

építeni a földön.  

Különböző köpenyek – különböző egyház építési modellek. Ebben különbözhetünk, de a 

Krisztológiában nem! 

József sokszínű köpenye – ez az identitás meghatározta a küldetését is. Ő volt az, aki egyesítette a 

törzseket és megmentette Izrael népét.  

Illés és Elizeus. Illésnek volt egy köpenye. Elizeus akarta Illés köpenyét. A köpenyt az atyák adják a 

fiaknak. Előadók nem tudnak ilyen módon köpenyt átadni! Atyákra van szükségünk és nem 

előadókra! Ez az atyák kora, Isten atyákat nevel fel, akik meg tudják törni az árvaság átkát az emberek 

életén. Az előadók erre képtelenek.  

Az atyák adják át gyermekeiknek az identitásukat és küldetésüket. Jákob minden fiának prófétált és 

meghatározta identitásukat és küldetésüket. Mennyei Atyánk adott Jézusnak identitást és küldetést – 

Te vagy az én szeretett Fiam. Benned gyönyörködöm.  
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Egyház/Eklézsia ma – úgy tűnik szervezetlen, kaotikus, töredezett, szétszakadt, nincs rend, sem 

egység.  

Korinthusi gyülekezet – Én Pálé vagyok, én Apollósé. Törzsekbe rendeződött gyülekezet. Nem az volt 

a baj, hogy rendeződtek bizonyos zászló alá, hanem az, hogy a többieket kirekesztették. Én Pálé 

ugyan vagyok, de Apollósé már nem! 

Az egyház is törzsekbe rendeződik – hívhatod felekezeteknek, hálózatoknak, csoportoknak, de így 

van. Ma közel 40000 bejegyzett keresztény egyház van a világon. Az ószövetségben 12 törzs volt, ma 

sokkal több – bár ha megvizsgálnánk azokat a bizonyos kegyelmeket, amit egy-egy csoporton vannak, 

valószínűleg 12 csoportban meg lehet fogalmazni a keresztény irányzatokat.  

Fontos megértenünk, hogy a kenet a fejtől folyik lefelé. Áron példája – a fejére ömlik az olaj, majd a 

szakállán keresztül az egész testére. A fej Krisztus. A szakáll a vezetőket jelenti. 

Zsolt 133 

Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek! 2Olyan ez, mint mikor a 

drága olaj a fejről lecsordul a szakállra, Áron szakállára, amely leér köntöse gallérjára. 3Olyan, mint a 

Hermón harmatja, amely leszáll a Sion hegyére. Csak oda küld az ÚR áldást és életet mindenkor.  

 

12 egyházmodell: 

1. Strukturális modell – a lényeg az egyházvezetés struktúrája. Állandóan a kormányzásról van 

szó.  

2. Evangélizációs modell – fő cél, hogy elérjük a hitetleneket.  

3. Szociális modell – az emberek segítése a lényeg 

4. Politikai modell – ahol a társadalmi folyamatokba való beavatkozás a lényeg 

5. Családi modell – ahol a kapcsolatok vannak első helyen 

6. A dicsőítő, közbenjáró modell – ahol az imádság és a dicsőítés van a központban 

7. A gyógyító, szabadító modell – ahol a gyógyítás és a csodák vannak első helyen 

8. Karizmatikus modell – ahol a Lélek ajándékai vannak kiemelve 

9. A bővülködés modellje – a hol a gazdagságon és a felemelkedésen, a sikeren van a hangsúly 

10. A kegyelem modell – minden Isten kegyelmére van kihegyezve 

11. Szentség modell – minden az életszentségről szól 

12. Atya – fiúság modell – ebben az a nehéz, hogy mélyen kell ismerni hozzá az Igét. Típusok és 

szimbólumok mély megértése.  

 

Az egyik modellnek nem kell szükségszerűen harcolni a másikkal. Ha Isten neked ezt a formát adta – 

építkezz benne hűségesen! 

Minden modellben vannak nagyon jó dolgok, amit a másik modellben építkezők megtanulhatnak! 

Persze vannak gyengeségek is és sokszor szégyen, de ezekből meg lehet térni. Mindegyikben ott van 

a dicsőség és a szégyen egyszerre! Ne öntsd ki a babát a fürdővízzel együtt! 

Mindig nézzük azt, hogy bizonyos közösségben mi az, amit Isten Szelleme munkál – és ezt erősítsük 

meg, támogassuk meg! Ne állandóan a gyenge és törékeny és bűnös dolgokat nézzük! 
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Egy másik megközelítés: 

1. Liturgikus modell 

Ortodox, Katolikus 

 

2. Protestáns modell 

Református, Evangélikus 

 

3. Evangéliumi modell 

Baptista, Metodista 

 

4. Karizmatikus modell 

Pünkösdi, Független kisegyházak, hálózatok 

Ezeknek létezik mindenféle összekeveredése.  

Van egy külön irányzat is, amelyik tudatosan akarja magába foglalni mindegyik modellt: konvergencia 

modellje.  

Végül ott van a messiáshívő zsidóság.  

Említés szintjén: házigyülekezetek, tanítvány képző mozgalmak, DMM. 

Csak Jézusnál van meg a teljesség, vagyis az egész testben. Egy rész sem mondhatja, hogy ő az egész! 

A sokszínű köpeny (József köpenye) csak Jézusé! 

Felekezetek, hálózatok, független gyülekezetek (kicsi és mega), házigyülekezetek – mindenféle-fajta 

belső szerveződésekben (Istentiszteletek formája, gyülekezeti élet, kiscsoportok szerveződése, stb.).  

Jó irány – az autonóm szerveződés, közvetlen helyi vezetés (rendelt ember, apa), vezetők önkéntes 

kapcsolódása egymással.  

 

A. Szent maradék 

 

Éz 6, 9-13 

Ő így felelt: Menj, és mondd meg ennek a népnek: Hallván halljatok, de ne értsetek, látván 

lássatok, de ne ismerjetek! 10Tedd kövérré e nép szívét, tedd süketté a fülét, és kösd be a 

szemét, hogy szemével ne lásson, fülével ne halljon, szívével ne értsen, és megtérve meg ne 

gyógyuljon. 11Megkérdeztem: Meddig tart ez, Uram? Ő így felelt: Míg el nem pusztulnak és 

lakatlanok nem lesznek a városok, a házak elhagyatottá nem lesznek, a föld pedig pusztává 

nem válik. 12Eltávolítja az ÚR az embert, és nagyon elhagyott lesz az ország. 13Ha megmarad 

belőle egy tized, azt is újból pusztulás éri, ahogy a csernek vagy a tölgynek a kivágás után 

lelegelik az új hajtásait. De egy ilyen hajtás végül szent maggá válik! 

 

Éz 10, 20-22 

Azon a napon nem támaszkodik többé ostorozójára Izráel maradéka és Jákób házának 

megmenekült része, hanem az ÚRra, Izráel Szentjére támaszkodik hűségesen. 21A maradék 

megtér: Jákób maradéka az erős Istenhez. 22Mert ha annyi volna is néped, Izráel, mint 

tengerparton a homok, csak a maradék tér meg. El van rendelve pusztulásod, igazságos ítélet 

árad rád. 
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Róm 9, 27 

Ézsaiás pedig ezt hirdeti Izráelről: „Ha Izráel fiainak száma annyi volna, mint a tenger 

fövenye, akkor is csak a maradék üdvözül 

 

Róm 11, 1-6 

Azt kérdem tehát: Elvetette Isten az ő népét? Szó sincs róla! Hiszen én is izráelita vagyok, 

Ábrahám utódai közül, Benjámin törzséből. 2Isten nem vetette el az ő népét, amelyet eleve 

kiválasztott. Vagy nem tudjátok, mit mond az Írás Illésről, amikor Isten előtt vádat emel Izráel 

ellen: 3„Uram, prófétáidat megölték, oltáraidat lerombolták, én maradtam meg egyedül, de 

nekem is az életemre törnek.” 4Viszont mit mond neki az isteni kijelentés? „Meghagytam 

magamnak hétezer férfit, akik nem hajtottak térdet a Baalnak.” 5Így tehát most is van 

maradék a kegyelmi kiválasztás szerint; 6ha pedig kegyelemből van, akkor nem 

cselekedetekből, különben a kegyelem nem volna kegyelem. 

 

Minden egyházban, felekezetben, hálózatban, mozgalomban, gyülekezetben, csoportban van 

szent maradék. Nem mindenki hisz, nem mindenki tanítvány. Sokszor a szent maradék 

elhívása az, hogy visszahívja az egész szervezetet Istenhez, amint a próféták tették az 

Ószövetségben. Egyetlen próféta se szakított Izraellel, bármilyen hitehagyott volt is a 

többség.   

 

Persze van olyan is, hogy valamely hívőket kihív Isten egy felekezetből, egyházból, hálózatból 

vagy gyülekezetből.  

 

B. Összegyűjtés – egybeszerkesztés – egység  

 

Ef 1, 9-10 

Mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, amelyet kijelentett 

őbenne 10az idők teljességének arról a rendjéről, hogy Krisztusban egybefoglal mindeneket, 

azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van. 

 

Isten nem a szétszórásban tevékenykedik, hanem elsősorban az összegyűjtésben. Ma is ez 

történik, mind a helyi keresztény közösségek mindennapjaiban (kapcsolatok), mind magas 

egyházi/teológusi szinteken – az egy-ség megteremtése.  

 

 A keresztény közösségek mindennapjainak szintje 

 

A kapcsolatok forradalma. Család. Atyaság – Fiúság.  

Jn 17 – hogy egyek legyenek, miképpen Mi Egyek vagyunk! 

Jn 17, 11 

Szent Atyám, tartsd meg őket a te neved által, amelyet nekem adtál, hogy egyek 

legyenek, mint mi! 
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Jn 17, 20-23 

De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek 

énbennem; 21hogy mindnyájan egyek legyenek, ahogyan te, Atyám, énbennem, és én 

tebenned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el 

engem. 22Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek 

legyenek, ahogy mi egyek vagyunk: 23én őbennük és te énbennem, hogy teljesen 

eggyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted 

őket, ahogyan engem szerettél. 

 Egyházak közötti kapcsolatok és a teológia szintjén 

 

Ef 2, 14-18 

Mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget eggyé tette, és az ő testében 

lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést, 15miután a tételes 

parancsolatokból álló törvényt érvénytelenné tette, hogy békességet szerezve a 

kettőt egy új emberré teremtse önmagában. 16Megbékéltette mindkettőt egy testben 

Istennel a kereszt által, miután megölte az ellenségeskedést önmagában, 17és eljött, 

békességet hirdetett nektek, a távoliaknak, és békességet a közelieknek. 18Mert általa 

van szabad utunk mindkettőnknek egy Lélekben az Atyához. 

 

Krisztus Teste egységének alapja a messiás hívő zsidók és a különböző nemzetekből 

megtért hívők egysége.  

 

Történelem: már korán a két „nemzetség” szétszakad és a messiáshívő zsidóság 

eltűnik. A kereszténység és a júdaizmus elválik és jön 2000 év szörnyű történelme, 

amelyben az egyházak segítségével a nemzetek üldözik a zsidóságot – pogromok, 

inkvizíció és végül a holokauszt. 1948 Izrael állam létrejötte. 1967 Jeruzsálem 

óvárosának visszafoglalása és a messiáshívő zsidó mozgalom kezdete. Tehát újra 

megjelenik a messiáshívő zsidó ág, ami lehetőséget nyújt az egész kereszténység 

egységének megvalósulására.  

 

5. Oszlop: Határok – Egyéni és testületi elhívások mozgástere 

 

1. Elhívásunk (feladatunk) megértése 

Éz 19, 19 

Azon a napon oltára lesz az ÚRnak Egyiptomban, a határán pedig az ÚRnak szentelt oszlop. 

Nehémiás kapuinál vettük ezt a részt - Mifkád kapu azt jelenti elhívás, küldetés, feladat, beosztás.  

Isten országában mindenkinek van feladata. Hajó – nem luxus óceánjáró, amin utasok vannak, hanem 

hadihajó, amin csak személyzet van 

 Test – minden tagnak helye és szerepe van 

 Ház – élő kövek egybeépítve, hogy lakható legyen, ne egy kupac kő 

 Család – Apa, anya, gyerekek (kicsik, nagyok) 
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A Test 

1 Kor 12, 12-31 

12Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis 

egy test, ugyanúgy a Krisztus is. 13Hiszen egy Lélek által mi is mindnyájan egy testté kereszteltettünk, 

akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy Lélekkel itattattunk 

meg. 14Mert a test sem egy tagból áll, hanem sokból. 15Ha ezt mondaná a láb: „Mivel nem vagyok kéz, 

nem vagyok a test része”, vajon azért nem a test része-e? 16És ha ezt mondaná a fül: „Mivel nem 

vagyok szem, nem vagyok a test része”, vajon azért nem a test része-e? 17Ha a test csupa szem, hol 

lenne a hallás? Ha az egész test hallás, hol lenne a szaglás? 18Márpedig Isten rendezte el a tagokat a 

testben, egyenként mindegyiket, ahogyan akarta. 19Ha pedig valamennyi egy tag volna, hol volna a 

test? 20Így bár sok tagja van, mégis egy a test. 21Nem mondhatja a szem a kéznek: „Nincs rád 

szükségem”, vagy a fej a lábaknak: „Nincs rátok szükségem!” 22Ellenkezőleg: a test gyengébbnek 

látszó tagjai nagyon is szükségesek, 23és amelyeket a test kevésbé nemes tagjainak tartunk, azokat 

nagyobb tisztességgel vesszük körül, és amelyek ékesség nélküliek, azok nagyobb megbecsülésben 

részesülnek: 24a becseseknek azonban nincs erre szükségük. Isten szerkesztette így a testet egybe: az 

alacsonyabb rendűnek nagyobb tisztességet adva, 25hogy ne legyen meghasonlás a testben, hanem 

kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok. 26És így ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved 

valamennyi, ha dicsőségben részesül az egyik tag, vele együtt örül valamennyi. 27Ti pedig Krisztus 

teste vagytok, és egyenként annak tagjai. 
28Ezek közül pedig némelyeket először apostolokká tett az Isten az egyházban, másodszor prófétákká, 

harmadszor tanítókká. Azután adott csodatevő erőket, kegyelmi ajándékokat: gyógyításra, 

gyámolításra, vezetésre, nyelveken szólásra. 29Mindnyájan apostolok? Mindnyájan próféták? 

Mindnyájan tanítók? Mindenkiben van csodatevő erő? 30Mindenki rendelkezik a gyógyítás kegyelmi 

ajándékával? Mindnyájan szólnak nyelveken? Mindnyájan meg tudják azt magyarázni? 
31De törekedjetek a fontosabb kegyelmi ajándékokra! Ezen felül megmutatom nektek a legkiválóbb 

utat. 

 

Róm 12, 3-8 

A nekem adott kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek: ne gondoljátok magatokat 

többnek, mint amennyinek gondolnotok kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul 

gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint. 4Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem 

minden tagnak ugyanaz a feladata, 5úgy sokan egy test vagyunk Krisztusban, egyenként pedig 

egymásnak tagjai. 6Mert a nekünk adott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, eszerint 

szolgálunk is: aki a prófétálás ajándékát kapta, az a hit szabálya szerint prófétáljon; 7aki a szolgálat 

ajándékát kapta, az végezze szolgálatát; a tanító a tanítást, 8a vigasztaló a vigasztalást, az adakozó 

szerénységgel, az elöljáró igyekezettel, a könyörülő pedig jókedvvel. 
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A Ház 

1Pét 2, 1-10 

Levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigységet és minden 

rágalmazást, 2mint újszülött csecsemők a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek 

az üdvösségre, 3mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr. 4Járuljatok őhozzá, mint élő kőhöz, amelyet 

az emberek ugyan megvetettek, azonban Isten előtt „kiválasztott és drága”; 5ti magatok is mint élő 

kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek 

kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. 6Ezért áll ez az Írásban: „Íme, leteszek Sionban egy kiválasztott 

drága sarokkövet, és aki hisz benne, nem szégyenül meg.” 7Nektek, a hívőknek drága kincs, a  

hitetleneknek pedig az a kő, amelyet megvetettek az építők, sarokkővé lett, 8megütközés kövévé és 

megbotránkozás sziklájává, azok beleütköznek, mert nem engedelmeskednek az igének. Ők erre is 

rendeltettek. 9Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten 

tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos 

világosságára hívott el titeket; 10akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, 

akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. 

 

A Család 

Apa, Anya, Gyerekek (kicsik, nagyobbak) – természetesen felépülő feladatok. Senki sem 

helyettesíthető. 

 

2. Elhívásunk és képességeink + ajándékaink közötti különbség megértése 

 

a. Velünk született adottságok, képességek, talentumok, tehetség 

Valaki jó eszű (okos), valakiben ott van a zenész, valaki született vezető, valaki jól beszél, 

valaki kutat (tanul), valaki bátor (elszánt), valaki szereti a kihívásokat (kalandor), valaki ügyes 

(a jég hátán is megél), valaki erős (sportos), valaki jól szervez, valaki álmodozó (érzékeny), 

valaki kreatív, extrovertált, introvertált – a pszichológia foglalkozik bizonyos 

embertípusokkal… 

 

 

b. A Lélek ajándékai 

1Kor 12, 1-11 

A lelki ajándékokra nézve pedig nem szeretném, testvéreim, ha tudatlanok 

lennétek. 2Tudjátok, hogy amikor pogányok voltatok, ellenállhatatlanul vonzott valami 

benneteket a néma bálványokhoz. 3Ezért tudtotokra adom, hogy senki sem mondja: „Jézus 

átkozott”, aki Isten Lelke által szól; és senki sem mondhatja: „Jézus Úr”, csakis a Szentlélek 

által. 
4A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a Lélek ugyanaz. 5Különbségek 

vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. 6És különbségek vannak az isteni erő 

megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mindezt véghezviszi mindenkiben, ugyanaz. 7A Lélek 

megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. 8Mert van, aki a Lélek 

által a bölcsesség igéjét kapta, a másik az ismeret igéjét, ugyanazon Lélek által. 9Az egyik 

ember ugyanattól a Lélektől a hitet, a másik ugyanazon Lélek által a gyógyítások kegyelmi 

ajándékait. 10Van, aki az isteni erők munkáit vagy a prófétálást kapta; van, aki lelkek 
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megkülönböztetését, a nyelveken szólást vagy pedig a nyelveken szólás magyarázását 

kapta. 11De mindezt egy és ugyanaz a Lélek munkálja, aki úgy osztja szét kinek-kinek 

ajándékát, amint akarja. 

 

Különbség van az elhívás és a képesség + ajándékok között – Dávid életén bemutatva: sokféle 

ajándékot és képességet kapott (Jól bánik az állatokkal, jól szervez, erős harcos, jó zenész, született 

vezető, költő, stb.), de elhívása egyértelműen az volt, hogy Izrael királya legyen.  

Az elhívás fokozatosan bontakozik ki – Dávid felkenetése és elhívásának betöltése (míg Izrael királya 

lett) között sok év telt el.  

Az életünk bizonyos szakaszaiban változik és épül ki az elhívásunk és a mozgásterünk.  

Az ajándékok és képességek bennünk vannak – persze abban, hogy használni tudjuk azokat, van 

fokozatosság, de az másfajta, mint az elhívás kibontakozása.  

Peter Hocken – 65 éves volt, amikor megtalálta igazi elhívását, persze addig is sok mindent csinált, 

szolgált, sok területen fejlődött, de valódi elhívása (a Maranatha látás) csak 65 éves korára 

kristályosodott ki.   

 

3. Elhívásunk által kialakított mozgásterünk megértése 

Nem jó kitörnünk az elhívásunk által definiált határok közül, mert ha ezt megtesszük, sokat tudunk 

ártani Isten országának, családjának, az eklézsiának. Vezetők körében veszélyes dolog ez. Vannak, 

akik többet gondolnak magukról, mint ami adatott nekik. De vannak olyanok is (és talán ez a 

gyakoribb), akik kevesebbet (sokkal kevesebbet) gondolnak magukról, mint ami adatott.  

 Családon belül – Apa, anya, gyerekek 

 Közösségen (gyülekezeten) belül – Vezető (atya), második ember, vezetőség és családtagok. 

Mindezek működése 

 A város egyháza (városi gyülekezet) – Vének szerepe, kik ezek a vének, Dávid a városban 

 

Családon belül 

Apa, Anya, Gyerekek – nem jó felcserélni a szerepeket (feladatokat)… 

 

Gyülekezeten (közösségen) belül 

Vezető (atya), második ember és a vezetői team (vezetőség), a közösség tagjai (fiak). Mindezek 

működése.  

ApCsel 20, 17-35 

Milétoszból azután elküldött Efezusba, és magához hívatta a gyülekezet véneit. 18Mikor azok 

megérkeztek hozzá, ezt mondta nekik: Ti tudjátok, hogy az első naptól fogva, amelyen Ázsiába 

léptem, hogyan viselkedtem közöttetek az egész idő alatt: 19szolgáltam az Úrnak teljes 

alázatossággal, könnyek és megpróbáltatások között, amelyek a zsidók cselszövései miatt 

értek. 20Semmit sem hallgattam el abból, ami hasznos, hanem inkább hirdettem és tanítottam azt 



A bölcsesség oszlopai 

 

56 
 

nektek nyilvánosan és házanként. 21Bizonyságot tettem zsidóknak is meg görögöknek is az Istenhez 

való megtérésről és a mi Urunkban, Jézusban való hitről. 22És most, íme, én a Lélektől kényszerítve 

megyek Jeruzsálembe. Hogy mi ér ott engem, nem tudom, 23csak azt, hogy a Szentlélek városról 

városra bizonyságot tesz, hogy fogság és nyomorúság vár rám. 24De én mindezekkel nem gondolok, 

sőt még az életem sem drága, csakhogy elvégezhessem futásomat és azt a szolgálatot, amelyet az Úr 

Jézustól azért kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. 25És most 

tudom, hogy közületek, akik között jártam, az Isten országát hirdetve, többé nem látja arcomat 

senki. 26Ezért bizonyságot teszek előttetek a mai napon, hogy én mindenki vérétől tiszta 

vagyok. 27Mert nem vonakodtam attól, hogy hirdessem nektek az Isten teljes akaratát. 28Viseljetek 

gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek, hogy 

legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett. 29Tudom, hogy távozásom után 

ragadozó farkasok jönnek közétek, akik nem kímélik a nyájat, 30sőt közületek is támadnak majd 

férfiak, akik hazugságokat beszélnek, hogy magukhoz vonzzák a tanítványokat. 31Vigyázzatok azért, 

és emlékezzetek arra, hogy három évig éjjel és nappal szüntelenül könnyek között intettelek 

mindnyájatokat. 32Most pedig Istenre bízlak titeket és kegyelme igéjére, akinek van hatalma arra, 

hogy építsen és örökséget adjon a szentek közösségében. 33Senkinek ezüstjét, aranyát vagy ruháját 

nem kívántam, 34sőt ti jól tudjátok, hogy a magam szükségleteiről meg a velem levőkéről ezek a kezek 

gondoskodtak. 35Mindezekben megmutattam nektek, hogy milyen kemény munkával kell az 

erőtlenekről gondoskodni, megemlékezve az Úr Jézus szavairól. Mert ő mondta: „Nagyobb boldogság 

adni, mint kapni.” 
36Miután ezeket elmondta, mindnyájukkal együtt térdre borulva imádkozott. 37Valamennyien nagy 

sírásra fakadtak, Pál nyakába borultak, és csókolgatták őt. 38Különösen azon a szaván szomorodtak 

el, hogy többé nem fogják őt viszontlátni. Azután kikísérték a hajóhoz. 

1Pét 5, 1-5 

A közöttetek levő presbitereket tehát kérem én, a presbitertárs és Krisztus szenvedéseinek tanúja, 

valamint eljövendő dicsőségének is részese: 2legeltessétek Isten közöttetek levő nyáját, ne 

kényszerből, hanem önként, ne nyerészkedésből, hanem készségesen, 3ne is úgy, mint akik uralkodnak 

a rájuk bízottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak. 4És amikor megjelenik a főpásztor, 

elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját. 5Ugyanúgy, ti, ifjabbak, engedelmeskedjetek az 

idősebbeknek, egymás iránt pedig valamennyien legyetek alázatosak, mert Isten a gőgösöknek 

ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. 

Ef 4, 11-16 

És ő „adott” némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul vagy 

pásztorokul és tanítókul, 12hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, Krisztus testének 

építésére, 13míg eljutunk mindnyájan a hitnek és Isten Fia megismerésének egységére, a felnőttkorra, 

a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, 14hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle 

tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító 

ravaszságától; 15hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, 

aki a fej, a Krisztus, 16akiből az egész test egybeilleszkedik és összekapcsolódik a különféle ízületek 

segítségével úgy, hogy minden egyes tagja erejéhez mérten közösen munkálja a test növekedését, 

hogy épüljön szeretetben. 
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A város egyházán (a városi gyülekezeten) belül 

A vének szerepe. Kik ezek a vének? Dávid a városban. 

Az ApCselben megjelennek az úgynevezett vének – magasabb szinten (városi szinten) szolgáló 

vezetők. Általában apostolok, de nem feltétlenül. Főleg jellemben van feléjük elvárás! 

1Tim 3, 1-7 

Igaz beszéd ez: ha valaki püspökségre törekszik, szép feladatra vágyik. 2Szükséges tehát, hogy a 

püspök legyen feddhetetlen, egyfeleségű férfi; megfontolt, józan, tisztességes, vendégszerető, 

tanításra alkalmas; 3nem részeges, nem erőszakos, hanem megértő, a viszálykodást kerülő, nem 

pénzsóvár; 4olyan, aki a maga háza népét jól vezeti, gyermekeit engedelmességben és teljes 

tisztességben neveli. 5Mert ha valaki a maga háza népét nem tudja vezetni, hogyan fog gondot viselni 

Isten egyházára? 6Ne újonnan megtért ember legyen, nehogy felfuvalkodva az ördöggel azonos ítélet 

alá essék. 7Szükséges, hogy a kívülállóknak is jó véleményük legyen róla, nehogy gyalázatba és az 

ördög csapdájába essék. 

Dávid a városban – hasonlóan a gyülekezethez a városnak is van egy atyja, aki első a vének (az 

egyenlők) között.  

Illés kenete – az egész látás kifejtése: mit csinál ma az Úr – utat készít Jézus visszajövetelére, az egész 

kereszténység reformja → Atya – fiúi kapcsolat, Isten családja, kapcsolatok helyreállítása.  

 

Vannak elhívások, amelyek egész hálózatok, felekekezetek szolgálatára szólnak, nem csupán a helyi 

gyülekezeten belül.  

Vannak hálózatok, felekezetek fölötti elhívások.  

Vannak országhatárokat átszelő elhívások – misszionárius.  

Apostol, próféta, evangélista, pásztor, tanító.  

Vannak különleges, egyedi elhívások, feladatok – teológus, lelkigondozó, az egyházak közötti egység 

munkása, stb.  

 

6. Oszlop: A kenet 

 

1Móz 28, 10-22 

Jákób pedig elindult Beérsebából, és Hárán felé tartott. 11Elért egy helyre, és ott töltötte az éjszakát, 

mert a nap lement. Fogott egyet az ott levő kövek közül, a feje alá tette, és lefeküdt azon a 

helyen. 12És álmot látott: Egy lépcső állt a földön, amelynek teteje az égig ért, és Isten angyalai jártak 

azon fel és le. 13Odafönt pedig az ÚR állt, és ezt mondta: Én vagyok az ÚR, atyádnak, Ábrahámnak 

Istene, és Izsáknak Istene! Ezt a földet, amelyen fekszel, neked adom és a te utódaidnak. 14Annyi 

utódod lesz, mint a föld pora, terjeszkedni fogsz nyugatra és keletre, északra és délre, és általad nyer 

áldást, meg utódod által a föld minden nemzetsége. 15Mert én veled vagyok, megőrizlek téged, 

akárhova mégy, és visszahozlak erre a földre. Bizony, nem hagylak el, amíg nem teljesítem, amit 

megígértem neked. 
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16Amikor Jákób fölébredt álmából, ezt mondta: Bizonyára az ÚR van ezen a helyen, és én nem 

tudtam! 17Félelem fogta el, és így szólt: Milyen félelmetes ez a hely! Nem más ez, mint Isten háza és a 

menny kapuja. 
18Reggel fölkelt Jákób, fogta azt a követ, amely a fejealja volt, fölállította szent oszlopként, és olajat 

öntött a tetejére. 19Azután elnevezte azt a helyet Bételnek – azelőtt Lúz volt annak a városnak a 

neve. 20És ilyen fogadalmat tett Jákób: Ha velem lesz Isten, és megőriz ezen az úton, amelyen most 

járok, ha ad nekem ételül kenyeret és öltözetül ruhát, 21és épségben visszatérek apám házába, akkor 

az ÚR lesz az én Istenem. 22Ez a kő pedig, amelyet szent oszlopként állítottam föl, Isten háza lesz, és 

bármit adsz nekem, a tizedét neked adom. 

 

A Jelenlét 

Isten Lélek (Szellem), Isten Élet, Isten Szeretet, Isten Emésztő tűz (Igazság) 

Jahve Samma (Az Úr jelen van)   → Mindenütt, mindig (Mindenható, Mindentudó) 

     → Megnyilvánulóan 

 

1. A Jelenlétről általában – két fajtája van 

Ter 1, 1-3  

Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. 2A föld még kietlen és puszta volt, a mélység 

fölött sötétség volt, de Isten Lelke lebegett a vizek fölött. 
3Akkor ezt mondta Isten: Legyen világosság! És lett világosság.  

 
Mielőtt megteremtette volna a teret és az időt (a jelenvaló kort) Ő VAN! 

Példák Isten állandó és megnyilvánuló jelenlétére a történelem során… 

A kronosz és a kairosz idő jól példázza a két jelenlét közötti különbséget. 

Kronosz: az idő folyamatos múlása – felfalja gyermekeit… 

Kairosz: amikor Isten beleavatkozik az időbe – az a pillanat, amikor eljön az Úr, amikor a 

„Menny” találkozik a „Földdel”. A meglátogatás ideje. Az alkalmas idő. Isten „hirtelen-je”. Bár 

hirtelen jön el számunkra, de ez nem azt jelenti, hogy véletlenszerű – ezek a kairosz idők meg 

vannak tervezve Istennél.  

Ábrahám és Sára kairosza 

Róm 9, 9 

Mert így szól az ígéret: „Abban az időben eljövök, és fia lesz Sárának.” – kairosz 

Jézus eljövetele – halála – feltámadása – és visszajövetele: nagyon komoly kairosz 

Kairosz a te életedben: 

Mk 1, 15 

Beteljesedett az idő, és elközelített az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az 

evangéliumban! – kairosz 
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2Kor 6, 2 

Mert ő mondja: „A kegyelem idején meghallgattalak, és az üdvösség napján 

megsegítettelek.” Íme, most van a kegyelem ideje! Íme, most van az üdvösség napja! – 

kairosz 

Ef 5, 15-17 

Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek; ne esztelenül, hanem bölcsen, 16kihasználva az alkalmas 

időt, mert az idők gonoszak. 17Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek 

meg, mi az Úr akarata. – kairosz 

 

2. A Jelenlét a hívő életében 

 

i. A feltámadás napja 

 

Isten állandó, konstans jelenléte az életünkben. 

Tit 3, 3-7 

Mert valamikor mi is esztelenek, engedetlenek, tévelygők voltunk, különféle 

kívánságok és élvezetek rabjai, gonoszságban és irigységben élők, egymástól 

gyűlöltek és egymást gyűlölők. 4De amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága 

és emberszeretete, 5nem az általunk véghezvitt igaz cselekedetekért, hanem az ő 

irgalmából üdvözített minket újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által, 6akit 

kitöltött ránk gazdagon Jézus Krisztus, a mi Üdvözítőnk által, 7hogy az ő kegyelméből 

megigazulva reménységünk szerint részesei legyünk az örök életnek. 

 

Tit 3, 3-7 → evangélium! Kereszt, Feltámadás, Megdicsőülés, Megígért visszatérés. 

Hit és Megtérés → ajándékok:  Örök élet 

    Bűneink bocsánata/Megigazulás 

    Szent Lélek ajándéka 

Példa → megtérésem 

Valami megváltozik bennem. Nem tudom, hogy csinálja, vagy mit csinál, de érzem, 

tapasztalom a változást: 

 

Szentírás szeretete 

Érzékenység Isten és az emberek iránt, újszerű törődés velük 

Öröm az imádkozásban 

Öröm a keresztények között 

Mély tudata annak, hogy Isten gyermeke vagyok 

Meg akarom osztani másokkal azt, ami velem történt 

Várom Jézus visszajövetelét 

Bűnök bomlanak le rólam → Mérnök. Káromkodás a főiskolán, rajzok, jön ki a szaft… 

hideg vízben lezuhanyoztam… kb. fél órát működött… 

Vicc: Prédikátor fél órát késik az alkalomról. Amikor megérkezik, azt mondja: az 

autópályán defektet kaptam, és amikor szereltem a kereket elütött egy kamion… Egy 

kamion? Hogyan lehet, hogy nincs egy karcolás sem rajtad????  

Kell, hogy látsszon rajtunk, ha Krisztussal találkoztunk! Átment rajtunk a kamion és 

ez meg is látszik! 
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Ez a feltámadás napja → Isten állandó, konstans jelenléte az életünkben. Testem a 

Szent Lélek temploma! 

 

ii. Pünkösd napja  

 

Isten megnyilvánuló jelenléte az életünkben. 

 

Alkotóelemek:  kész emberek 

  kiválasztott, beimádkozott hely és idő  

 

Kész emberek: 

 a szív felemelése 

 vágyakozás 

 várakozás 

 ima 

 

Kabod → dicsőség → súly, teher 

 

Szent Lélek keresztség, illetve, ha már megvolt, Szent Lélekkel való betöltekezés.  

Lk 3, 16 → Jézus Szent Lélekkel és tűzzel keresztel 

Lk 3, 16 

János így válaszolt mindenkinek: Én vízzel keresztellek titeket, de eljön az, aki erősebb 

nálam, és én arra sem vagyok méltó, hogy saruja szíját megoldjam: Ő majd 

Szentlélekkel és tűzzel keresztel titeket 

1 Kor 4, 20 → Nem beszédben áll az Isten Országa, hanem erőben 

1Kor 4, 20 

Mert nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben. 

ApCsel 1, 8 → Erőt kaptok… 

ApCsel 1, 8 

Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek 

Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt a föld végső határáig. 

A fegyelemnél többre van szükségünk!  
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Betöltekezés:  

 kegyelmi ajándékok 

 érezhető „légkör-változás” → az eljövendő világ erői 

 erő és bátorság a cselekvésre (főleg a tanúságtételre), hogy 

elhívásunkban működjünk 

 

Az olaj – a kenet metaforái és képei.  

A kenet fő jellemzője a hamis igák (rabszolgaságok) megtörése! Szabadulás a bűnök 

rabszolgaságából! 

Éz 9, 4 

Mert terhes igáját és háta vesszejét, az őt nyomorgatónak botját összetöröd, mint a Midián napján 

Éz 10, 27 

És lesz ama napon: eltávozik az ő terhe válladról és igája nyakadról, és megromol az iga a 

kövérségnek (olaj – kenet) miatta. (A kenet elpusztítja a rabigát!) 

Éz 58, 6 

Hát nem ez-é a bőjt, a mit én kedvelek: hogy megnyisd a gonoszságnak bilincseit, az igának köteleit 

megoldjad, és szabadon bocsásd az elnyomottakat, és hogy minden igát széttépjetek? 

Gal 5, 1 

Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek 

magatokat újra a (rab)szolgaság igájába fogni. 

Az a szó, hogy „megromol” azt jelenti: szétesik, szétbomlik – megromlik az anyag belső felépítése és 

teljesen megsemmisül.  

Azoknak az embereknek az életében, akikben a kenet széttépte a rabszolgaság igáit – nagyon ritkán 

(vagy sosem) történik visszaesés.  

A bibliában 14 fajta olajat találtam. Mindegyik képe a kenet egy bizonyos oldalának, munkájának. 

Az első fajta olaj, ami a Bibliában megjelenik a felkenetés olaja. Ezt külön veszem, mert egybefoglalja 

az összes többit.  

Zsolt 23, 5 

Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam. 

Az ószövetségben a papokat (Áron és fiai) és a királyokat (Saul, Dávid és fiai, Jéhu 2Kir 9, 3-6) kenik 

fel. A királyokat általában a próféták kenik fel. A felkenetés a szolgálatba állítás része és a szolgálat 

működésének záloga. A papi és királyi szolgálat kenete rajtunk, hívőkön is ott van. 

1Pét 2, 9 

Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, 

hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket 
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Jel 5, 10 

És tettél minket a mi Istenünknek királyokká és papokká; és uralkodunk a földön. 

A kenet mélyen hat – a csontjainkban.  

Zsolt 109, 17-18 

Szerette az átkot: érje is utol! Nem telt kedve az áldásban: maradjon is távol tőle! 18Magára vette az 

átkot, mint a ruhát: hatoljon bele, mint a víz, csontjaiba, mint az olaj! 

Jer 20, 9 

Azt gondoltam: nem törődöm vele, nem szólok többé az ő nevében. De perzselő tűzzé vált szívemben, 

csontjaimba van rekesztve. Erőlködtem, hogy magamban tartsam, de nincs rajta hatalmam. 

 

1. Illatos olaj (parfüm olaj) – drága (értékes olaj) 

 

2Móz 30, 25 

Készíts belőle felkenésre való szent olajat: illatos olajkeveréket, ahogyan a kenetkeverők 

készítik. Fölkenésre való szent olaj lesz ez. 

 

2Kir 20, 13 

Ezékiás meghallgatta őket, azután megmutatta nekik egész kincstárát, az ezüstöt és az 

aranyat, a balzsamokat és a finom (illatos) olajakat, a fegyvertárát és mindazt, ami 

kincstárában található volt. Semmi sem volt palotájában és egész birodalmában, amit meg 

ne mutatott volna nekik Ezékiás. 

 

Én 1, 3 

Jó illata van olajodnak, neved, mint a kiöntött olaj; ezért szeretnek téged a lányok. 

 

Mt 26, 9 

Amikor pedig Jézus Betániában, a leprás Simon házában volt, 7odament hozzá egy asszony, 

akinél egy alabástromtartóban drága (illatos) olaj volt, és ráöntötte az asztalnál ülő Jézus 

fejére. 

 

Jn 12, 1-8 

Jézus tehát hat nappal a páska ünnepe előtt elment Betániába, ahol Lázár élt, akit 

feltámasztott a halottak közül. 2Vacsorát készítettek ott neki, és Márta szolgált fel, Lázár 

pedig egyike volt azoknak, akik Jézussal együtt ültek az asztalnál. 3Mária ekkor elővett egy 

font drága valódi nárdusolajat, megkente Jézus lábát, és hajával törölte meg; a ház pedig 

megtelt az olaj illatával. 4Tanítványai közül az egyik, Júdás Iskáriótes, aki el akarta őt árulni, 

így szólt: 5Miért nem adták el inkább ezt a kenetet háromszáz dénárért, és miért nem 

juttatták az árát a szegényeknek? 6De nem azért mondta ezt, mintha a szegényekre lett volna 

gondja, hanem azért, mert tolvaj volt, és a nála levő erszényből elszedegette, amit 

beletettek. 7Jézus erre így szólt: Hagyd őt, hiszen a temetésem napjára szánta; 8mert a 

szegények mindig veletek lesznek, de én nem leszek mindig veletek. 
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Zsolt 133 

Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek! 2Olyan ez, mint mikor 

a drága olaj a fejről lecsordul a szakállra, Áron szakállára, amely leér köntöse 

gallérjára. 3Olyan, mint a Hermón harmatja, amely leszáll a Sion hegyére. Csak oda küld az 

ÚR áldást és életet mindenkor. 

 

Az illatos olaj megváltoztatja a „légkörét” az atmoszféráját egy helységnek, alkalomnak. 

Vannak emberek, akik megérkeznek valahová és megváltozik a „légkör”, a hangulat. Ez 

megfigyelhető mind keresztény szolgálók között, mind a világban pl. rock koncert… Az ördög 

is lemásolja Isten dolgait… 

 

 

Az illatos, drága olajnak nagy ára van:  

 

 300 dénár egy egész évi keresete egy embernek. Az illatos olaj ára a személyes 

áldozathozatal. 

 És az egy-ség.  

 

2. Kiváló (finom) olaj és a befejezés olaja 

 

Éz 39, 2 

Ezékiás megörült a követeknek, és megmutatta nekik a kincstárát, az ezüstöt és az aranyat, a 

balzsamokat és a finom (kiváló) olajokat, egész fegyvertárát és mindazt, ami kincstárában 

található volt. Semmi sem volt palotájában és egész birodalmában, amit meg ne mutatott 

volna nekik Ezékiás. 

 

Zsolt 141, 5 

Ha igaz ver engem, szeretetből van az. Olaj a fejemnek még a feddése is. Akik pedig 

gonoszságban élnek, azokért még imádkozom is. 

 

Nagyon ritka a kiváló ember. A kiválóság sok befektetés eredménye. A kiválóság útja és egyik 

jele a feddés értékelése. Kiválóság szükséges ahhoz, hogy ne hagyjuk félbe a dolgainkat, 

hanem: legyenek álmaink – az álmainkból legyen látás – a látásból legyenek tervek – a 

tervekből legyen végrehajtás – hosszú távon – és eljussunk a befejezésig. Túl sok az összetört 

álom és a befejezetlen munka… talán erről az olajról is szól a 10 szűz példázata (bár ebben 

igazán a mennyek országáról beszél Jézus): 

 

Mt 25, 1-13 

Akkor hasonló lesz a mennyek országa ahhoz a tíz szűzhöz, akik vették a lámpásukat, és 

kimentek a vőlegény fogadására. 2Öt közülük balga volt, öt pedig okos. 3A balgák ugyanis 

amikor magukhoz vették lámpásukat, nem vittek magukkal olajat, 4az okosak viszont a 

lámpásukkal együtt olajat is vittek korsókban. 5Mivel pedig a vőlegény késett, mindnyájan 

elálmosodtak, és elaludtak. 6Éjfélkor azután kiáltás hangzott: Íme, a vőlegény! Jöjjetek a 

fogadására! 7Ekkor ezek a szüzek mind felébredtek, és rendbe hozták a lámpásukat. 8A balgák 

így szóltak az okosakhoz: Adjatok nekünk az olajotokból, mert a lámpásunk kialszik. 9Az 

okosak így válaszoltak: Hátha nem lesz elég nekünk is meg nektek is, menjetek inkább a 

kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak! 10Amíg azok vásárolni voltak, megjött a vőlegény, 

és akik készen voltak, bementek vele a menyegzőre. Azután bezárták az ajtót. 11Később 
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megérkezett a többi szűz is, és így szóltak: Uram, uram, nyiss ajtót nekünk! 12Ő azonban így 

válaszolt: Bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket. 
13Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok! 

 

A kiváló olaj ára, a feddés „elviselése” - értékelése! 

 

3. Ütött olaj 

 

Ütött olaj: 1. osztályú. Sajtolt olaj: 2. osztályú. A maradékból kifolyó: 3. osztályú.  

 

2Móz 27, 20 

Te pedig parancsold meg Izráel fiainak, hogy hozzanak neked olajbogyóból ütött tiszta olajat 

a mécstartóhoz, hogy mindig tehessenek rá égő mécsest.  

 

Az olajbogyóból ütött tiszta olaj a legjobb olaj a mécsesbe.  

Az ilyen „ütött” olajban megáztatott hívők világítanak a legfényesebben. Nem kellemes út, de 

ragyogó… 

 

4. Sajtolt vagy préselt olaj 

 

2Móz 29, 40 

Egy tizedrész finomlisztet egy negyed hín sajtolt olajjal gyúrva, italáldozatul pedig egy negyed 

hín bort kell hozzáadni az első bárányhoz. 

 

4Móz 28, 5 

ahhoz egytized véka finomlisztet ételáldozatul egynegyed hín préselt olajjal gyúrva. 

 

Hasonló az ütött olajhoz, de ez az Isten felé végzett szolgálatot hozza felszínre. A préselt – 

sajtolt olajjal megáldott ember tud igazán közbenjárni… 

 

5. Friss olaj 

 

4Móz 18, 12 

Az olajnak minden kövérjét (frissességét), és minden kövérjét a mustnak és gabonának, 

azoknak zsengéit, a melyeket az Úrnak adnak, tenéked adtam.  

 

Zsolt 92, 10 

De engem olyan erőssé tettél, mint mikor a bivaly öklel, és friss olajjal kentél meg engem. 

 

Joel 2, 14-15 

Megtelnek majd a szérűk gabonával, bőven ömlik a sajtókból a must és az olaj. 25Kárpótollak 

azokért az évekért, amelyekben pusztított a sáska, a szöcske, a cserebogár és a hernyó 

 

A friss olaj összefüggésben van Isten frissességével. Ő mindig friss, aktuális – soha nem avul 

el, soha nem évül el. Óriási szükség van a kereszténységben erre a friss olajra! Vannak olyan 

szegmensei Krisztus egész testének, amelyek évszázadokkal vannak lemaradva… 

A friss olaj összefüggésben van Isten kárpótlásával is!  
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6. Szent olaj és tiszta olaj 

 

4Móz 35, 25 

Mentse meg a közösség a gyilkost a bosszúállótól, és küldje vissza a közösség abba a 

menedékvárosba, ahova menekült. Lakjék ott, amíg meg nem hal a szent olajjal fölkent 

főpap. 

 

Zsolt 89, 20 

Megtaláltam szolgámat, Dávidot, szent olajommal fölkentem őt. 

 

3Móz 24, 2 

Parancsold meg Izráel fiainak, hogy hozzanak neked olajbogyóból ütött tiszta olajat a 

mécstartóhoz, hogy mindig tehessenek rá égő mécsest. 

 

Préd 9, 8 

Ruhád legyen mindig fehér, és fejedről ne hiányozzék az olaj! 

 

Isten Lelke Szent Lélek! Az Ő kenete szentséget és tisztaságot hoz a hívők életébe! Ha ez nem 

jelenik meg egy „felkent” ember életében – akkor súlyos kérdéseket kell feltennünk 

magunknak és neki is! 

 

7. Az öröm olaja 

 

Zsolt 45, 8 

Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, ezért kent föl téged társaid közül Isten, a te 

Istened öröm olajával.  

 

Zsolt 104, 15 

És bort, a mely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orczát az olajnál; és 

kenyeret, a mely megerősíti a halandónak szívét. 

 

Péld 27, 9 

Az olaj és a jó illat vidámít, de a jó barát lélekből jövő tanácsa is. 

 

Éz 61, 3 

Hamu helyett fejdíszt adok Sion gyászolóinak, gyászfátyol helyett illatos olajat, csüggedés 

helyett öröméneket. Igazság fáinak nevezik őket, az ÚR ültetvényének: őt ékesítik. 

 

Zsid 1, 9 

Szereted az igazságot, és gyűlölöd a gonoszságot: ezért kent fel téged Isten, a te Istened 

öröm olajával társaid fölé.” 

 

Az öröm több, mint a vidámság. Mélyen lakik – a Lélek egyik gyümölcse is. Nem befolyásolják 

a körülmények. Mindig jelen van.  

Öröm – Boldogság. Hasonló fogalmak. Az öröm táplálja a boldogságot. „Az igazi öröm komoly 

dolog!” 

Nem lehet öröm nélkül szolgálni. Nem tudunk kitartani, ha ez nincs bennünk! 
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8. Arany olaj 

 

Zak 4 

A velem beszélő angyal újra fölébresztett engem, ahogyan álmából szokták fölébreszteni az 

embert, 2és ezt kérdezte tőlem: Mit látsz? Így feleltem: Egy színarany lámpatartót látok, 

tetején egy tál; hét mécses van rajta, és a tetején levő mécseseknek hét-hét csücske van. 3Két 

olajfa áll mellette, az egyik a táltól jobbra, a másik balra. 
4Megkérdeztem a velem beszélő angyaltól: Mit jelentenek ezek, uram? 5A velem beszélő 

angyal így válaszolt nekem: Nem tudod, mit jelentenek? Azt feleltem: Nem, uram! 6Erre ő így 

szólt hozzám: 

Ezt az igét küldi az ÚR Zerubbábelnek: „Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én 

lelkemmel! – mondja a Seregek URa.” 7Ki vagy te, nagy hegy? Síksággá válsz Zerubbábel 

előtt! Ő teszi föl a zárókövet, miközben ezt kiáltják: „Áldás, áldás szálljon rá!” 
8Azután így szólt hozzám az ÚR igéje: 9Zerubbábel keze rakta le ennek a templomnak az 

alapját, és az ő keze fogja bevégezni. Akkor megtudjátok, hogy a Seregek URa küldött engem 

hozzátok. 10Mert akik gúnyolódtak a kicsiny kezdet napján, azok is örülni fognak, ha 

meglátják Zerubbábel kezében a zárókövet. 

Az a hét mécses pedig az ÚR szemeit jelenti, amelyek áttekintik az egész földet. 
11Ekkor megszólaltam, és megkérdeztem tőle: Mit jelent ez a két olajfa a lámpatartó jobb és 

bal oldalán? 12Másodszor is megszólaltam, és megkérdeztem: Mit jelent az olajfáknak az a 

két ága, amelyekből két aranycsövön át folyik le az aranyszínű olaj? 
13Megkérdezte tőlem: Nem tudod, mik ezek? Azt feleltem: Nem, uram! 14Ekkor így felelt: Ezek 

ketten a fölkentek, akik az egész föld Urának a szolgálatára állnak. 

 

9. Gyógyító olaj 

 

Mk 6, 12-13 

A tanítványok pedig elindultak, és hirdették az embereknek, hogy térjenek meg; 13sok ördögöt 

kiűztek, sok beteget megkentek olajjal, és meggyógyították őket. 

 

Jak 5, 14-16 

Beteg-e valaki közöttetek? Hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és 

kenjék meg olajjal az Úr nevében. 15És a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az 

Úr felsegíti őt, sőt ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer. 16Valljátok meg azért egymásnak 

bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember 

buzgó könyörgésének.  

 

A kenet olaja szimbolizálja Isten gyógyító jelenlétét. Isten meg tud és meg is akar gyógyítani! 

 

Egy fontos területe a kenet gyógyító erejének a „vakságból” való gyógyulás – bár ez nem 

testi, hanem lelki és szellemi területre vonatkozik.  

 

Jel 3, 14-20 

A laodiceai gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja az Ámen, a hű és igaz tanú, Isten 

teremtésének kezdete: 15Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró. 

Bárcsak hideg volnál, vagy forró! 16Így mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg: 

kiköplek a számból. 17Mivel ezt mondod: Gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs 

szükségem semmire; de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a 
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vak és a mezítelen: 18tanácsolom neked, végy tőlem tűzben izzított aranyat, hogy 

meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltözz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséged; és 

végy gyógyító írt, hogy bekend a szemed, és láss. 19Akit én szeretek, megfeddem és 

megfenyítem: igyekezz tehát, és térj meg! 20Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki 

meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig 

énvelem. 

 

Ez a vakság vastagon árad a világban – de ez nem meglepő, hiszen bűnösök, „ez a dolguk”.  

De ez a vakság a hívők körében is tetten érhető. Hívő emberek nem látnak, nem érzékelnek 

dolgokat és teljesen félre tudják vezetni magukat. Vannak vezetők, akik száz évekkel vannak 

lemaradva Isten dolgaiban. Nem mindenki lát, aki úgy néz ki! Az egyik legnehezebb ellenfél, 

amivel harcolunk, a vakság!  

Az értelmes, logikus beszéd nem tud megszabadítani a vakságból. Olyan ez, mint amikor egy 

vak embernek próbálod elmagyarázni, hogy milyen szép egy rózsa! Nem érti, nem látja. Csak 

Isten kenetének van ereje arra, hogy megszabadítson a vakságból! Gyógyító kenet (ír) – hogy 

láss! Ezt azért fontos megérteni, hogy türelmesek legyünk az emberekkel – nem értik, amit 

mondunk, mert nem adatott meg nekik! Amikor Isten kenete meggyógyítja a szemüket – 

majd ők is látni és érteni fognak! 

 

Egy utolsó gondolat a kenetről – edények kellenek hozzá, hogy hordozzák! 

2Kir 4, 1-7 

Egyszer egy prófétatanítvány felesége így kiáltott Elizeushoz: Férjem, a te szolgád meghalt; és te is 

tudod, hogy a te szolgád félte az Urat. Most eljött a hitelező, hogy elvigye magával a két 

gyermekemet rabszolgának. 2Elizeus megkérdezte tőle: Mit tehetek érted? Mondd meg nekem, mi 

van a házadban? Az asszony így felelt: Nincsen egyéb a te szolgálóleányod házában, csak egy korsó 

olaj. 3Elizeus ezt mondta: Menj, kérj kölcsön edényeket az utcában minden szomszédodtól, üres 

edényeket, de ne keveset. 4Azután menj haza, zárd be magad és fiaid mögött az ajtót, és tölts ezekbe 

az edényekbe! Amelyik megtelt, tedd félre! 5Az asszony elment, és bezárta maga és fiai mögött az 

ajtót. Azok eléje rakták az edényeket, ő pedig töltögetett. 6Amikor megteltek az edények, ezt mondta 

az egyik fiának: Tégy elém még egy edényt! De az így felelt neki: Nincs több edény. Ezután nem folyt 

több olaj. 7Az asszony elment az Isten emberéhez, és elbeszélte ezt. Ő pedig így szólt: Eredj, add el az 

olajat, és fizesd ki az adósságodat! Ami pedig megmarad, abból élj a fiaiddal együtt! 

Isten kenete – megnyilvánuló jelenléte – legtöbbször emberekre árad ki és emberek hordozzák. 

Ennek a kenetnek (vagy kegyelemnek, vagy dicsőségnek) csak az emberek szabhatnak határt. Ha 

elfogy az ilyen ember – nem folyik több olaj. De Isten keresi azokat az embereket, akikben 

megmutathatja erejét! 

2Kor 4, 7 

Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és ne 

magunknak  

2Krón 16, 9 

Mert az ÚR szemei áttekintik az egész földet, és ő megmutatja erejét azoknak, akik tiszta szívvel az 

övéi. 
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7. Oszlop: A megtört szív  

 

A megtört szív Isten figyelmének és a fenntarthatóságnak a feltétele.  

A bölcsesség egybe van olvasztva a megtört szívvel! 

Préd 1, 17-18 

Amikor azonban rászántam magam, hogy megismerjem a bölcsességet, megismertem az 

esztelenséget és oktalanságot is. Megtudtam, hogy ez is hasztalan erőlködés. 18Mert ahol sok a 

bölcsesség, sok a bosszúság (búsulás, fájdalom) is; és aki gyarapítja az ismeretet, gyarapítja a 

szenvedést is. 

Préd 7, 3-4 

Többet ér a bánat, mint a nevetés, ha a szomorú arc mellett jobbá lesz a szív. 4A bölcsek a gyászolók 

házára gondolnak, az ostobák pedig a vigadozók házára. 

Préd 1, 13-15 

rászántam magam arra, hogy megvizsgáljak és bölcsen kikutassak mindent, ami az ég alatt történik. 

Rossz foglalkozás ez, azért adta Isten az embereknek, hogy bajlódjanak vele. 14Láttam, hogy mindaz, 

amit véghezvisznek a nap alatt, csak hiábavalóság és hasztalan erőlködés. 15Ami görbe, azt nem lehet 

kiegyenesíteni, és ami nincs, azt nem lehet számba venni. 

Talán morbid, de amikor a bölcsesség beépül az életünkbe – meglepetésként magával hozza a 

fájdalmat és a szenvedést is… a fájdalom és a szenvedés pedig Istenhez hasonló jó szívet munkál ki 

bennünk!  

Isten szíve, az Atya szíve megtört szív! Nem összetört vagy szétzúzott, hanem megtört! Hiányzik 

belőle a rossz keménység, a hozzáférhetetlenség… a közöny.  

A megtört szív nagyon fontos alkotóeleme az életünknek – ez juttat el minket arra az uralomra, 

amelyre Isten hívott el! 

Isten formálása a szívben történik, a szívünket alakítja át és a szív változása elsősorban a 

kapcsolatainkban jelenik meg! – nem eszmékben és tudásban! 

Egyik legnagyobb szellemi kihívás az életünkben: hogy Istenre figyeljünk! 

Éz 45, 22 

Rám figyeljetek a föld legvégéről is, és megszabadultok, mert én vagyok az Isten, nincsen más! 

Sokszor van az, hogy emberekre figyelünk – bibliai, történelmi vagy ma élő szent emberekre! Ez nem 

rossz – mégis Isten azt mondja: Rám figyeljetek! Egyik legnehezebb szellemi kihívás! 

Zsid 12, 2-3 

Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett – a gyalázattal 

nem törődve – vállalta a keresztet, és Isten trónjának a jobbjára ült. 3Gondoljatok rá, aki a bűnösöktől 

ilyen szidalmazást szenvedett el, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. 

Szegezzétek tekinteteteket Jézusra! Ne veszítsük el a szem kontaktust. Nagy mélység van abban, 

amikor valakinek a szemébe nézünk – sokszor az emberek nem mernek a másik szemébe nézni.  
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Megrendülünk, amikor valakivel találkozik a tekintetünk! Annál is inkább, mert Isten is néz valahova: 

Éz 66, 2 

Hiszen mindent az én kezem alkotott, így keletkezett minden – így szól az ÚR. Mert én arra tekintek, 

aki elesett és megtört szívű, és aki igéimet tiszteli (rettegi). 

Zsolt 51, 19 

Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat. A töredelmes és megtört szívet nem veted meg, 

Istenem! 

A megtört szív ereje – mire tekint az Isten? Isten tekintetét mi vonzza a földön? Tehetségünk? 

Eszméink? Tudásunk? Szépségünk? Eredményeink? Győzelmeink? Gazdagságunk? Művészetünk?  

Isten tekintetét semmi más nem vonzza – csak a megtört szív! Az el akarod találni az én 

tekintetemet, ha bele akarsz nézni a szemembe – ez akkor lesz lehetséges, ha te is megtört szívet 

hordozol! Ha benned is megtört szív dobog és féled az én Igémet!  

Ez az Isten előtt kedves áldozat – a töredelmes és megtört szív! 

Isten munkálkodása egy nagyon komoly mértékben irányul arra, hogy megszülessen benned a 

megtört szív! Azért, hogy megtört, megrepedt szívünkből kiáradjon az irgalomnak és kegyelemnek 

minden gazdagsága!  

Jézusnak is megtört szíve volt! Nem büszke, nem kevély, nem dicsekvő! Megindult a szíve (a belseje) 

az elveszett tömeg láttán. Milyen nyomorultak! Egy kemény szív nem indul meg ezen. A kemény és 

kevély szív skalpokat gyűjt, hogy számokat mutathasson fel az emberek előtt.  

A megtört szív tud szeretni – olyan módon, hogy hűséges marad. Ez a szív tud bevezetni az 

örökségbe. Az uralomra, a királyságra csak a megtört szív alkalmas – kemény szívvel csak másokon 

tudunk uralkodni és életünk egy nagyon csúnya leuralásba fullad (mert nem tudunk magunkon se 

uralkodni!). A megtört szív ezt akadályozza meg! Védelem a számunkra és fenntarthatóvá teszi 

életünket és szolgálatunkat!  

Ha nincs meg bennünk ez a megtört szív – csak az önzés marad nekünk: én, enyém. Amit teszünk az 

önmagáért való és nem szolgál másokat. Ezért fontos megengedünk az Úrnak, hogy megtört szívet 

formáljon bennünk… 

Nézd meg az Úr szolgáit: Ábrahám, Mózes, Sámuel, Dávid, Jeremiás, Péter, Pál, de maga Jézus is – 

mind megtört szívű emberek voltak és azért tudtak nagyot alkotni, mert folyamatosan Isten 

tekintetében éltek! Isten tekintete őket kereste meg – mert vonzza Isten tekintetét a megtört szívű 

ember!  

Két érdekes Ige az oszlopokról befejezésként és összefoglalásként 

Jel 3, 12 

Aki győz, azt oszloppá teszem az én Istenem templomában, és ott marad örökké, felírom rá az én 

Istenem nevét és az én Istenem városának, az új Jeruzsálemnek a nevét, amely a mennyből száll alá 

az én Istenemtől, és az én új nevemet. – a 8. oszlop te vagy! Az újrakezdés száma!   

1Tim 3, 15 

Ha pedig késnék, ezekből tudd meg, hogyan kell szolgálnod az Isten házában, amely az élő Isten 

egyháza, az igazság oszlopa és erős alapja – Közösség az igazság oszlopa! 


