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Kedves testvérek, meg kell, valljam nagyon sokat harcoltam ezzel az Igével. Azon is 
gondolkodtam, hogy lecserélem, de tisztelt lelkipásztorunk nem véletlen jelölte ezt ki, így 
nem kerestem mást. Vasárnap viszont Éva mondott valamit, ami elgondolkodtatott azt, hogy 
Bondor Jenő testvérnek volt Komlón egy olyan prédikációja, ami majdnem csak Igeversekből 
állt. És tulajdonképpen így volt a csütörtök is. Ma én is ezt teszem, minden vershez kerestem 
hasonlót, hogy jobban megértsük, hiszen az Ige magyarázza önmagát. Reményeim szerint a 
kivetítés működni fog, így ez segíteni fogja a követést. A végén a munkáról azért egy kis 
összefoglalást szeretnék tenni. 
Hasonló könyvek születtek az ókorban: 
Ez az ókori bölcsesség- irodalom azt a természetes emberi vágyat fejezte ki, hogy megértsük 
a körülöttünk lévő világot, és azt, hogy miképpen éljünk normális és kiteljesedett életet ebben 
a világban.  
Tulajdonképpen, azt hiszem mondhatjuk úgy, hogy ezek  az élettapasztalatok összegzése 
De van egy nagy különbség a Bibliában levő Bölcsesség-irodalom és a többi ókori 
bölcsességek között, mégpedig: teológiai etikája és hozzáállása miatt  
az Ószövetség bölcsesség-könyvei soha nem választották szét Izráel hitét azoktól a 
tanácsoktól vagy élethelyzet elemzésektől, amelyeket adtak 
Tulajdonképpen észre kell vennünk, hogy úgy vizsgálják a bölcsességet és a bolondságot 
hogy nem választják el a két fogalmat a jó és gonosz etikai fogalmától.  
A héber bölcsesség-értelmezés több, a mint siker, gyarapodás, maradéktalan öröm titkának 
feltárása, – azt jelenti, hogy Isten útja szerint élek, és Isten szerinti a gyarapodásom is.  
A bölcsesség: engedelmesnek lenni Isten beszédének, ennek lehet boldogság, siker is az 
eredménye. 
Így nézhetjük is rögtön az első verset: 
Péld. 10:1 Salamon példabeszédei. A bölcs fiú örömet szerez apjának, az ostoba fiú azonban 
szomorúsága anyjának 
Testvérek, ugye azt gondolták, hogy az a bölcs fiú, aki Istennel jár. Nem ez a hívő szülők 
elsődleges kérése, legfőbb vágya: gyermekei megtérése: Vagyis milyen nagy öröm, ha 
Istennel jár a gyermekem, és mily nagy szomorúság, ha nem. 
De megfordíthatjuk, honnan tudom, hogy a szüleim büszkék lennének rám? Mert az Úrral 
járok… Mindnyájan elmondhatjuk ezt? 
Péld 10:2 Nem használnak a bűnnel szerzett kincsek, de az igazság megment a haláltól. 
Olyan sok helyen kifejezi az Úr, hogy még csak az oltárra se ajánljunk fel olyan dolgot, amit 
nem tisztán szereztünk, utálja Isten a hamis súlyt, mércét. Minket mindenben igaznak talál? 
Másrészt, nagyon elém jött a következő vers, mert minek a túl sok vagyon: 
1Tim 6:7 mert semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle 



 
Nem maradunk itt örökké. Mennyire tudjuk ezt megélni? Mennyire vettük át a világtól, hogy 
kell még több, mert nekem jár… Megelégedettek vagyunk, vagy csábít a másik út, nem 
tisztán keresni vagyont, boldogulást? 
A vers másik feléről, pedig ez jutott eszembe: 
1Korinthus 1:30 Az ő munkája az, hogy ti a Krisztus Jézusban vagytok. Őt tette nekünk Isten 
bölcsességgé, igazsággá, megszentelődéssé és megváltássá… 
Jézus Krisztus a mi megváltásunk, nem a saját igazságunk, az Övé az ami megment az örök 
haláltól. Védelem alatt vagyunk? 
Igyekeztem kicsit csoportosítani a az Igeverseket, most is kettőt írtam ki: 
Péld 10:4 Aki lustán dolgozik, elszegényedik,de a szorgalmas munka meggazdagít. 
Péld 10:5 Aki nyáron gyűjt, az eszes fiú, de aki aratáskor alszik, az szégyellni való. 
Az Újszövetség nem csak a szorgalmas munkára hív fel, hanem az olyan szorgalomra, mintha 
ott állna mellettünk Krisztus, és Neki végeznénk: 
Efézus 5:6 „Ne látszatra szolgáljatok, hanem Krisztus szolgáiként cselekedjétek Isten 
akaratát: lélekből,” 
Spurgeon egyik könyvét olvasom, amiben annak szán egy fejezetet, hogy aki az Úrnak akar 
szolgálni, annak szorgalmasnak kell lennie. Minden munkát odaszánással kell végezni.  
Testvérek azt is jól tudjuk Salamontól, hogy:  
Préd 3:1 Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt. 
A munkának is, a szolgálatnak is. Lehet, hogy egyesek azt gondolják, hogy ők már nem 
járnak mindennap dolgozni, minek beszélni a munkáról. Ne felejtsük el, hogy amikor ez 
íródott, nem volt nyugdíj, az emberek mindennap dolgoztak, lehet, hogy az idősebbek már 
csak annyit, amit a ház körül meg tudtak csinálni, nem volt leállás. Egyébként mindenki 
dolgozik, az otthoni munka is munka, az is Istentől kapott feladat. 
Van amit, csak bizonyos időben lehet megcsinálni, aratni nem lehet télen, mert akkor 
ráérünk. Az Istennek való szolgálatban is mindennek ideje van. 
Tudjuk, felismerjük ezeket az időket, vagy szégyellni való fiak vagyunk? 
Péld 10:6 Áldások szállnak az igaz fejére, a bűnösök szája pedig erőszakot rejteget. 
Péld 10:11 Életnek forrása az igaz ember szája, de a bűnösök szája erőszakot rejteget. 
Péld 10:31 Az igaz ember szája bölcsességet áraszt, az álnok nyelvet azonban kivágják. 
Az Ószövetségre jellemző volt az ellentétpárok képzése. Nem rímeket csináltak, hanem ilyen 
sorokat, amivel ugyanazt akarták kifejezni. Szerintem ez a három lényegében egy dolgot 
mond el. 
Milyen a mi beszédünk? Erőszakos? Durva? Mostanában igyekszem küzdeni, hogy milyen 
hangsúllyal mondok valamit, hogy az se legyen bántó. Milyen a beszédünk? Élet forrása, 
annak kéne lenni, hisz Jézus azt mondta, hogy aki kapja a Szentlelket, abban Ő 
 Jn 4:14 örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. 
Ha jót mondunk áldás az. Ez jellemzi a beszédünket, áldássá vagyunk mások felé?  
Ha bölcsességgel tudunk szólni, igaz ránk, hogy 
Péld 10:7 Az igaznak az emlékezete áldott, de a bűnösök neve semmivé lesz. 



 
Péld 10:25 Ha ráfúj a forgószél a bűnösre, nincs többé, de az igaz örökké tartó alapon áll. 
Azt hiszem nem csak nekem jut erről eszembe Jézus tanítása, hogy 
Mt 7:24-25 "Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló lesz az 
okos emberhez, aki kősziklára építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, 
feltámadtak a szelek, és nekidőltek annak a háznak, de nem omlott össze, mert kősziklára volt 
alapozva. 
Ahhoz, hogy ráalapozzuk az életünket, ahhoz ismerni kell. 
Ismerjük Igéjét, parancsolatait? Töltünk azzal elég időt? Olvassuk, tanulmányozzuk? 
Péld 10:8 A bölcs szívű megfogadja a parancsokat, a bolond beszédű pedig elbukik. 
Péld 10:17 Az élet ösvényén jár, aki megfogadja az intést, de tévelyegni fog, aki megveti a 
dorgálást. 
Testvérek, mi jut eszünkbe a parancsolatokról az, hogy Isten azt a javunkra adta szeretetből? 
Mert azok is a szeretetét fejezik ki hozzánk, ahogy mi is korlátokat állítunk a gyerekeknek, 
mert szeretjük őket… Jó mérce számunkra Jézus szava, szeretjük Őt? 
Jn 14:15 "Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat…” 
Kol 3:16 A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon... intsétek egymást… 
Elfogadjuk az intést, a tanítást, ha más valakin keresztül jön, tudjuk Ő mit akar mondani? 
Péld 10:9 Aki feddhetetlenül él, biztonságban él, de aki görbe úton jár, az kitudódik róla. 
Péld 10:29 Az Úrnak útja a feddhetetlennek erősség, de a gonosztevőknek romlás. 
Hogy lehetünk ma feddhetetlenek, úgy, hogy Jézus lesz a mi igazságunk. Nincs több út kettő 
van, vagy Istennel járok, neki engedelmeskedem, vagy nem, nincs köztes út, lehetőség. Jézus 
is figyelmeztet, hogy az ítéletnél két út van élet vagy halál: 
Mt 25:31-32 "Amikor pedig az Emberfia eljön az ő dicsőségében... Összegyűjtenek eléje 
minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a 
kecskéktől. 
A következő vershez nem merek mondani semmit, kiírtam három fordításból inkább… 
Péld 10:10 Aki kacsingat, fájdalmat okoz, a bolond beszédű pedig elbukik. 
Káldi: Aki szemével hunyorgat, fájdalmat okoz, aki azonban nyíltan dorgál, békességet 
szerez. 
Egyszerű: Aki rosszindulatú és alattomos, az bajt okoz, az istentelen beszédű pedig elbukik. 
(Az ókori görög fordításban „… az őszinte beszéd pedig békességet szerez”) 
A görög fordítás, az amit 70 görög csinált egységben Septuagintának szokták nevezni. Azt 
jegyzi meg a héber szótár, hogy szemmel sok érzelmet ki lehet fejezni, rosszakat… 
Péld 10:12 A gyűlölet viszályt teremt, de minden hűtlenséget eltakar a szeretet. 
Testvérek, milyen a mi szeretetünk? 
1Kor 13:5, 7 Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem 
rója fel a rosszat… Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. 
Megbocsátjuk a testvéreink bántását, elfeledjük, vagy legalább tudatosan nem emlegetjük, 
még magunknak sem? Vagy újra és újra a bántódásaink körül forgolódunk, és ragaszkodunk 
ahhoz? Mit takar el, egyáltalán eltakar valamit a szeretetünk? 



 
Péld 10:13 Az értelmes ember ajkán bölcsesség található, de bot való az esztelen hátára. 
Péld 10:32 Az igaz ember ajka kedvesen tud szólni, a bűnösök szája pedig csak álnokul. 
Péld 10:20 Színezüst az igaz ember nyelve, a bűnösöknek a szíve is keveset ér. 
Mit mondunk, ha beszélünk? Van bölcsességünk, amivel másoknak áldássá lehetünk? 
Színezüst, értékes, mindig értékes amit mondunk? Értékes dolgot szépen fejezünk ki, vagy jót 
mondunk rosszul, az nem színezüst… Jót s jól, ez jellemez minket? 
Jak 1:5 Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, … és meg is 
kapja. 
Nem kell magunktól bölcs lenni, ismerni kell az Igét, mert akkor tudja Isten eszünkbe 
juttatni, és kérni Tőle, hogy tanítson minket, és Ő megteszi szemrehányás nélkül. 
Péld 10:14 A bölcsek tartózkodók tudásukkal, a bolondot pedig hamar romlásba viszi a szája. 
Péld 10:21 Az igaznak az ajka sokakat vezet, a bolondok pedig meghalnak esztelenségük 
miatt. 
Újra csak Salamont idézném, tudjuk, mikor kell csak hallgatni és nem tanácsot adni? 
Préd 3:7 Megvan az ideje a hallgatásnak, és megvan az ideje a beszédnek. 
Oly sokszor vágynak az emberek, hogy meghallgassák őket, de a bölcs nem ad tanácsot, ha 
nem kérnek, de ha kérnek, sokakat vezet. Tudjuk, mikor kell beszélni, hallgatni? 
Péld 10:15 A gazdagnak a vagyon az erős városa, a nincsteleneknek romlásuk a szegénység. 
Péld 10:16 Az igaznak a keresetéből élet lesz, a bűnösnek a jövedelméből vétek. 
Testvérek talán egyikünk sem tartja magát gazdagnak, de ha azt nézzük, nem csak a 
szükségessel rendelkezünk, az akkori fogalmak szerint, mi is gazdagok vagyunk. Mire 
használjuk a feleslegünket? Mire használjuk, amink van? Mit tekintünk szükségesnek? 
1Tim 6:18  A gazdagok tegyenek jót, legyenek gazdagok a jó cselekedetekben, adakozzanak 
szívesen, javaikat osszák meg másokkal… 
Jó lenne, ha igaz lenne az életünkre, hogy gazdagok vagyunk a jó cselekedetekben, így 
áldássá válik számunkra mindaz, amit Istentől kaptunk, és nem csak a magunk öröme az.  
Péld 10:18 Gyűlöletet rejteget a hazug ajak, és rágalmakat terjeszt az ostoba. 
Péld 10:19 A sok beszédnél elkerülhetetlen a tévedés, de az eszes ember vigyáz a beszédre. 
Volt egy hasonló csokor, csak egy dologgal egészíteném ki. Miről beszélgetünk egymás 
között, miről folyik a szó otthon? Mi árad belőlünk? Mit hallanak, ha megszólalunk? 
Filippi 4:8 Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, 
ami szeretetreméltó, ami jóhírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe! 

Péld 10:22 Az Úr áldása gazdagít meg, a gyarapodást nem lehet erőltetni. 
De ez nem zárja ki, hogy azzal indítottunk, hogy szorgalommal kell végeznünk a dolgunk,  
Mt 6:33 De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul 
megadatnak nektek. Zsolt 127:2 Hiába keltek korán, és feküsztök későn: fáradsággal szerzett 
kenyeret esztek. De akit az ÚR szeret, annak álmában is ad eleget. 
A kérdés az, hogy tudom-e mikor kell pihenni, lefeküdni, és kinek tulajdonítom, amim van, 
tudok-e megelégedett lenni? 



 
Péld 10:23 Az ostobának a galádságban telik öröme, az értelmes embernek pedig a 
bölcsességben. 
Péld 10:26 Amilyen az ecet a fognak és a füst a szemnek, olyan a rest a megbízóinak. 
Ehhez a két Igevershez nem adtam mást, hisz megbeszéltük, hogy Krisztusnak szolgáljunk, 
lélekkel, szorgalommal, akkor lehetünk áldássá és nem ecetté másnak. Nem hiszem, hogy 
bárki is közülünk galádságra vágyna, már van bennünk bölcsesség! ☺ 
És az utolsó pár vers: 
Péld 10:24 Utoléri a bűnöst az, amitől retteg, az igazak kívánsága pedig teljesül. 
Péld 10:27 Az Úr félelme gyarapítja a napokat, de a bűnösök esztendei megrövidülnek. 
Péld 10:28 Az igazak várakozása örömre fordul, de a bűnösök reménysége semmivé lesz. 
Péld 10:30 Az igaz soha meg nem inog, de a bűnösök nem maradnak meg a földön. 
Mi a várakozásunk, reménységünk? Megerősítéséül egy utolsó vers: 
Jn 3:36 Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, 
nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta." 
Hiszen tudjuk, ismerjük jól, csak Jézusban van örök élet, Benne teljesednek a kívánságaink, 
hosszabbodnak az örök létig napjaink, reménységgel, örömmel várhatunk, de nélküle nem 
maradunk meg a földön, az életben. 
 
Remélem áldássá válik számunkra a mai délelőtt, pár gondolatban hadd foglaljam össze, amit 
számomra fontossá vált a sok-sok Ige üzenetéből, először a munkáról: 
Szorgalommal Végezzük, ha otthon, gyülekezetben vagy munkahelyen is vagyunk 
Mint az Úrnak A házi, házkörüli munkát, a munkahelyen is, ne csak a szolgálatot. 
Mindennek meg van az ideje Látnunk kell minek, mikor van ideje, mi az Úr időzítése az 
életünkben, és ahhoz igazítani pihenésünk, munkánk, életünk minden percét. 
Engedelmesség = Isten felé való szeretet Ha megtartjuk parancsolatait, azzal tudjuk Őt 
szolgálni, azzal tudjuk kifejezni a szeretetünket. Látszik ebből, hogy az Övéi vagyunk? 
Szolgálat: Bemutatni a szeretetet mások felé Nagyon fontos része az Isten felé való 
szolgálatunknak, hogy szolgáljunk egymás felé, és ebben fontos, hogy: 
beszéljünk egymással, ezt szedtem össze az utolsó dián, hogy hogyan is kell ezt. 
Teljesen Isten Igéjével, bölcsességgel Ismerjük, kutassuk az Ő Igéjét, hogy taníthasson 
minket, hogy áldássá legyünk mások számára 
Mindennek adott ideje van Tudnunk kell jó időben hallgatni, de jókor beszélni is, úgy, mint 
Színezüst: Értékesen, jó dolgokat, szépen kifejezve, áldásként. 
Kedvesen, hisz a bölcs jót jól tudja mondani. 
Adja Isten, hogy ilyenné válhasson az életünk! 


