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Zsolt 111,10 A bölcsesség kezdete az Úr félelme. A józan eszűek mind eszerint élnek. Az ő dicsérete örökre 
megmarad. 

 
Kedves Testvéreim a Krisztusban! Jakab apostol határozottan nekünk szegezi a kérdést: kicsoda bölcs és 

értelmes közöttünk? 
Hát nem felháborító? Csak nem azt akarja mondani, hogy mi nem vagyunk bölcsek, és nem vagyunk ér-

telmesek? Egyáltalán hogyan feltételezhez rólunk ilyet? És milyen alapon kritizál bennünket Jakab? 
 
1. Egy történetet hadd meséljek el a világ legokosabb tinédzseréről: 
Egy szép napon négy ember utazott egy kicsi, négyszemélyes repülőben: a pilóta, egy lelkész és két tiné-

dzser, akik közül az egyik éppen azelőtt nyert díjat, mint „A világ legokosabb tinédzsere”. 
 
Repülés közben egyszer csak hátrafordult a pilóta, és így szólt: 
Van egy rossz hírem, és egy még rosszabb! A rossz hír az, hogy elfogyott az üzemanyagunk. A gép le fog 

zuhanni, és ripityára törik. A még rosszabb hír az, hogy csak három ejtőernyőnk van. 
Ez természetesen azt jelentette, hogy valakinek le kellett zuhannia a géppel együtt. A pilóta folytatta: 

„Nekem feleségem és három gyermekem van otthon. Nagy felelősség van rajtam. Sajnálom, de az egyik ej-
tőernyővel nekem kell leszállnom. – Azzal megragadta az egyik ejtőernyőt, és kiugrott. 

A világ legokosabb tinédzsere szólalt meg következőnek: „Én vagyok a világ legokosabb tinédzsere. Talán 
én leszek az, aki feltalálja az AIDS vagy a rák ellenszerét, vagy megoldja a világ gazdasági problémáit. Mindenki 
számít rám!” A világ legokosabb tinédzsere megragadta a második ejtőernyőt, és kiugrott. 

Akkor megszólalt a lelkész: 
- Fiam vedd el az utolsó ejtőernyőt. Én megbékéltem Istennel, és kész vagyok lezuhanni a géppel. Fogd 

hát az utolsó ejtőernyőt, és ugorj! 
- Nyugalom tiszteletes úr! Van itt még két ejtőernyő –mondta a másik tini – Ugyanis a világ legokosabb 

tinédzsere az én hátizsákommal ugrott ki. (Wayne Rice: Fején a szöget 1., 190. o.) 
 
2. Mielőtt kritikával illetnénk a világ legokosabb tinédzserét, aki ejtőernyő helyett egy hátizsákkal ugrott 

ki a repülőből, nézzünk őszintén szembe önmagukkal: vajon sohasem fordult még velünk elő, hogy valamilyen 
butaságot csináltunk, amit később magunk sem értettünk, hogy miért is tettünk úgy? Tegnap a rádióban volt 
egy összeállítás arról, hogy amióta elterjedtek a két kamerás okostelefonok, azóta létezik a szelfi-fotózás 
műfaja. Vagyis az, amikor valaki a telefonjával úgy fényképezi le a látványt, hogy abban ő maga is benne van. 

Ami igazán megdöbbentett engem, hogy sokan félre teszik a józan eszüket, amikor saját magukat fény-
képezik, vagyis szelfiket készítenek. Ebből pedig már sok halálos baleset is történt. 

Volt, aki egyik kezében tartotta a pisztolyát, a másik kezében pedig a telefont. Majd nemcsak fényképe-
zett, hanem véletlenül meghúzta a pisztoly ravaszát és fejbe lőtte önmagát. Egy másik illető pedig addig hát-
rált a sziklacsúcson, hogy még jobb képet tudjon készíteni, mígnem leesett a szikláról. Egy kínai család pedig 
egy állatkertben a tigrisek ketrece előtt fényképezte saját magát, de úgy, hogy a gyereküket belógatták a 
ketrecbe. 

 
3. Kedves Barátaim! Ezek nagyon szélsőséges példák arra, hogy milyen a földi bölcsesség. Ugyanakkor 

ezeket a példákat nem kellett kitalálni, mert önmagukat okosnak és bölcsnek tartó emberek cselekedtek eny-
nyire esztelenül csupán azért, hogy le tudjanak fényképezni valami nagyon különlegeset. 

Jakab felsorol néhány jellemzőt arra, hogy milyen a földi bölcsesség. Nézzük meg ezeket! 
Ahol földi bölcsesség van, ott irigység és viszálykodás van. Az irigység és viszálykodás valódi méreg az 

ember számára. Az irigy ember szívében nincs öröm, mert állandóan összehasonlítja a saját életét a másik 
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emberével. De ezt az összehasonlítást rendkívül torz módon teszi. Az irigy ember saját magát sokkal jelenték-
telenebbnek, és mindazt, amije van, sokkal értéktelenebbnek tartja. A másik embert pedig szerencsésebbnek 
és sikeresebbnek látja. Sem önmagát, sem a másikat nem látja reálisan. 

Ez pedig megmérgezi a mindennapjait, a gondolatait és minden örömét. Az irigység azonban képes meg-
mérgezni egy család életét is, vagy bármilyen közösség életét. 

Az irigységből pedig igen könnyen viszálykodás támad. Ez pedig már végképp olyan élethelyzet, ami nem 
jó senkinek. A viszálykodásban azonban már sajnos az is benne van, hogy hiába tudják, hogy rossz a veszeke-
dés és a vita, mégsem képesek abbahagyni. Többről többre mennek, és ezzel egyre mélyebbre jutnak a vi-
szályban, amit egyre nehezebb abbahagyni. És egyre nehezebb újra békességre jutni egymással. 

A földi bölcsességből ezért igen gyakran irigység és viszálykodás születik. 
 
4. Testvéreim! Mindnyájan ismerünk ilyen helyzeteket. Talán már magunk is kerültünk bele olyan vitába, 

ami teljesen értelmetlen volt. Nem tudtuk, hogyan kezdődött el, de nem tudtuk azt sem, hogyan hagyjuk 
abba, hogyan kerüljünk ki a viszálykodás sűrűjéből. 

„Mert ahol irigység van és viszálykodás, ott zűrzavar van és mindenféle gonosz tett.” – mondja bölcsen 
Jakab apostol. Igen, ez a végkövetkeztetés, ami mindnyájunkat arra figyelmeztet, hogy sokkal jobban figyel-
jünk Isten akaratára. Mert az Úr akarata, hogy amennyiben lehetséges, minden emberrel békességben éljünk 
– tanít Pál a Római levelében (Róma 12,18). 

 
5. Mi tehát a megoldás? Jakab megmutat számunkra egy jobb lehetőséget: a mennyei bölcsesség útját. 
I. A felülről való bölcsesség először is tiszta – vagyis erkölcsös. Nincs benne ártó szándék. Nincs benne 

önző, vagy öntelt, vagy képmutató gondolat. A mennyei bölcsességben nincs hamisság, nincs hátsó szándék, 
vagy bármilyen kétértelműség. 

Akiben ilyen bölcsesség van, az nem arra használja fel bölcsességét, hogy bárkinek is árthasson vele, vagy 
jogtalan és tisztességtelen előnyökre és haszonra tehessen szert. 

 
II. Éppen ebből a tisztaságból fakad az, hogy a felülről való bölcsesség … békeszerető. Jézus a Hegyi 

beszédben külön is kihangsúlyozza, hogy „Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztet-
nek.” (Mt 5,6) Igen, ez az, amire olyan nagy szükség van ma is, hogy legyenek békeszerető és békességet 
kimunkáló emberek! Testvéreim, legyünk mi magunk békeszerető és békét teremtők! Lássák rajtunk az em-
berek, hogy Krisztus mennyei bölcsessége van szívünkben! 

 
III. Igénk harmadik üzenete, hogy a felülről való bölcsesség … méltányos. Ritkán használjuk ezt a szót: 

méltányos, pedig nagyon fontos. Akkor vagyunk méltányosak, amikor megadjuk a másik embernek azt a tisz-
teletet, azt a fizetséget, ami őt megilleti.  

Méltányos az az ember, akinek bár lenne hozzá hatalma vagy ereje, hogy kevesebbet fizessen munkása-
inak, és kihasználja őket, de nem teszi. Méltányosan bánik velük: megadja nekik azt, ami jár, és nem él vissza 
a hatalmával. 

 
IV. A felülről való bölcsesség negyedik jellemzője: engedékeny. Sokszor az emberek „kötik az ebet a ka-

róhoz”, vagyis olyan dolgokhoz ragaszkodnak, amiben lehetnének engedékenyek, de olyan dolgokban enge-
dékenyek, amiben viszont nem lenne szabad. 

Például: van olyan a szülő, aki hajthatatlanul ragaszkodik ahhoz, hogy a gyereke nem vehet részt semmi-
lyen különórán, mert akkor nem lesz ideje megírni leckét, és megtanulni másnapra. Ugyanaz a szülő ugyan-
akkor mindig megengedi, hogy a gyereke akár éjfélig is tévét nézzen, és azzal sem törődik, hogy milyen mű-
sorokat néz. 

A mennyei bölcsesség is engedékeny, de bölcsen engedékeny. Azaz el tudja bölcsen dönteni, hogy miben 
lehet engedékeny, és miben kell ragaszkodni a szabályokhoz. A mennyei bölcsesség különbséget tud tenni jó 
és rossz, hasznos és káros dolog között. 

 
V. A felülről való bölcsesség … ezen felül irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és 

nem képmutató. 
Ahhoz, hogy megértsük, mit jelent irgalmasnak lenni, gondoljunk Mennyei Atyánkra, hogy mit tett Ő ér-

tünk? 
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Urunk meglátta azt, hogy mi emberek mennyire elszakadtunk Tőle, és mennyire a saját vétkeink hálójába 
keveredtünk. Meglátta azt, hogy bármit is tennénk, nem tudnánk magunk erejéből megszabadulni bűneink-
ből. Ezért Isten egyszerűen elengedte az adósságainkat, amiket Vele szemben felhalmoztunk, vagyis megbo-
csátott nekünk. 

Irgalmas volt hozzánk Isten. Habár megtehette volna, hogy számon kéri rajtunk minden mulasztásunk és 
mindent, amivel ellene vétettünk, de nem tette meg, hanem egyszerűen megbocsátott nekünk. Éppen úgy, 
mint a példázatbeli úr, aki elengedte szolgája adósságát, aki pedig tízezer talentummal tartozott urának (Mt 
18). Olyan lehetetlen volt neki kifizetni ekkora tartozást, mintha nekünk kellene kifizetni pl. 1 milliárd forintot. 

Isten ugyanilyen irgalmas hozzánk is, amikor megbocsátott nekünk, és üdvösséget készített számunkra 
is. 

 
VI. A hatodik jellemző, hogy a felülről való bölcsesség nemcsak szavakban nyilvánul meg, hanem tettek-

ben. Az Istentől kapott bölcsességgel úgy tudunk élni, hogy életünk jó gyümölcsöket fog teremni. Ezekben a 
jó gyümölcsökben pedig ott van a pártatlanság, az alázat és az őszinteség is. 

 
6. Végezetül szeretném összefoglalni, hogy milyen az az ember, aki felülről, Istentől kap bölcsességet. 

Hadd utaljak vissza az igehirdetés elején elmondott történetre. 
Sok ember okosnak és bölcsnek tartja magát. A valóságban viszont nagyon hasonlítanak a világ legoko-

sabb tinédzserére. Úgy gondolják, ők mindent tudnak, és mindennel rendelkeznek, ami szükséges ahhoz, 
hogy boldog, és kiteljesedett életet éljenek. Valójában azonban csak egy hátizsákjuk van. 

Az egyetlen ejtőernyő, ami végül is megment, a Krisztus evangéliuma. Minden más út hamis, és a halálba 
visz. Jézus azt mondta: „Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csakis énálta-
lam.” - Jn 14,6  

Jakab apostol két utat mutat fel nekünk: a földi és a mennyei bölcsesség útját. Válasszuk ma és életünk 
minden napján a mennyei bölcsesség útját, az életre vezető utat, Jézus Krisztust! Mert „A bölcsesség kez-
dete az Úr félelme. A józan eszűek mind eszerint élnek. Az ő dicsérete örökre megmarad.” (Zsolt 111,10) 
Ámen. 
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