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„Minden vétket elfedez a szeretet” (Péld. 10.12) Péter ezt idézi a levelében az 1 Péter 
4.8-ban. Ha valóban szeretsz egy személyt, akkor elfedezed a gyengeségeit és nem 
terjeszted azokat. Isten is így viszonyul hozzánk. Nem terjeszti a múltbeli bűneinket 
senkinek. Nekünk is úgy kell viszonyulnunk másokhoz, ahogyan Isten is viszonyul 
hozzánk. Ha bölcs akarsz lenni, akkor engedd meg nekem kedves fiatal testvérem, hogy 
adjak egy tanácsot. Ha ismersz egy kellemetlen történetet valakiről, akkor engedd, hogy 
az a történet veled együtt meghaljon. Ne beszéld azt el mindenfelé. Isten felemel téged, 
ha így cselekszel, különösen, ha az egy olyan történet Isten egyik gyermekéről, ami 
rossz színben tünteti fel őt. Isten különösen fog szeretni téged. Gondolj egy apára, 
akinek a gyermeke valami rossz dolgot tett és én tudok arról, de sosem mondom el 
senkinek, hogy mit tett a fia. Tudod, hogy az apa nagyon fog szeretni engem ezért? Ez 
Istennél is így van, ha azt látja, hogy szeretettel viszonyulunk a gyermekei felé. A Péld. 
17.9 írja: „elfedezi a vétket, aki keresi a szeretetet”. Valaki valami rosszat tett veled? 
Valaki megsértett vagy fájdalmat okozott neked? Bocsáss meg neki és felejtsd el azt! Ez 
a szeretetnek az a módja, ahogyan egy istenfélő ember viszonyul mások felé.  
 
„Van, aki bőven adakozik, és annál inkább gazdagodik” (Péld. 11.24). A keresztyén élet 
egyik látszólagos ellentmondása, hogy aki ad, az többet kap, mert Isten megáldja őt, a 
zsugori pedig szegény lesz. Ha egy fösvény megtér, akkor nagyvonalúvá válik. Jézus 
azt mondta a tanítványainak: "ingyen kaptátok, ingyen adjátok.” Isten olyan sok dolgot 
ad nekünk ingyen. Nekünk is úgy kell adni másoknak, hogy ne várjunk érte semmit. Az 
evangéliumokban az özvegynek csak két fillérje volt. Azt adta, amije volt és bizonyos 
vagyok benne, hogy Isten megjutalmazta őt és nem szenvedett semmiben hiányt.  
 
„Aki mást felüdít, maga is felüdül” (Péld. 11.25). Ha azt akarod, hogy Isten felüdítsen 

és megőrizzen üdének, akkor fel kell üdítened másokat. Miért van olyan sok keresztyén 
rossz állapotban és kiszáradva? Azért mert Isten nem üdítette fel, öntözte meg őket. 
Miért nem öntözi meg Isten őket? Azért, mert nem öntöznek meg ők sem másokat. Kezdj 
el mások szükségein gondolkozni és vizsgáld meg, hogyan lehetsz áldás számukra. Ezt 
követően azt fogod megtapasztalni, hogy Isten bőségesen megáld téged. 
 
„A vidám szív megvidámítja az orcát” (Péld. 15.13) A szív vidámsága ragyogást hoz 

az arcunkra. „A vidám szívűnek folyamatosan lakodalma van" (Péld. 15.15). A 
Példabeszédek az örömteli életet hangsúlyozza. „A vidám szív a legjobb orvosság" 
(Péld. 17.22). Az öröm egészségessé is tud tenni minket. Isten országa nemcsak igazság, 
hanem igazság és Szent Szellem általi öröm. Az Ószövetségben igazság volt öröm 
nélkül, az Újszövetségben pedig igazság örömmel együtt. Krisztus követőiként 
meggyorsítjuk lépteinket, egy dal van a szívünkben és ragyogás az arcunkon. 
 



2 

 

„A megromlás előtt kevélység jár, és az elesés előtt felfuvalkodottság” (Péld. 16.18) 
Annak oka, hogy valaki bűnbe esik az, hogy büszke. Amikor valami ostoba dolgot 
teszünk, teljesen bizonyosak lehetünk benne, hogy annak oka a büszkeség. Az Úr meg 
tud minket óvni az eleséstől (Júdás 24). Hogyan teszi ezt? Úgy, hogy mélyen megaláz 
minket! Ha állunk, de még ha ülünk is, akkor is el tudunk esni. Amikor azonban arccal 
a földre borulunk, akkor nem tudunk elesni! Boruljunk tehát a földre arccal állandóan, 
ha nem akarunk elesni. Nem számít, hogy Isten mennyire megáldott vagy használ 
minket, de sose felejtsük el, hogy milyen kicsik vagyunk Isten előtt. Így válhatunk Isten 
imádóivá és akkor sosem fogunk elesni. 
 
„Még a bolond is, amikor hallgat, bölcsnek ítéltetik” (Péld. 17.28). Ha bolond vagy, de 
azt szeretnéd, hogy az emberek úgy tekintsenek rád, mintha bölcs lennél, akkor mit kell 
tenned? Tartsd zárva a szád! Az emberek ekkor azt gondolják: "ez egy nagyon bölcs 
ember. Ez azért van, mert nem szólalt meg"! Ha kinyitod a szád, valaki azonnal rájön, 
hogy bolond vagy. Ezért légy gyors a hallásra és késedelmes a szólásra, különösen, ha 
fiatal, vagy bolond vagy. Mekkora áldás, amikor kerüljük a sok beszédet.  
 
„Az ember ajándéka szabad utat szerez néki, és a nagy emberek elé viszi őt" (Péld. 
18.16). Az Istentől kapott ajándékok szabad utat készítenek nekünk a szolgálatra a 
gyülekezetben. Szánalmas látni, hogy sokan, akiknek Isten nem adott ajándékot, keresik 
a helyüket és harcolnak a megbecsülésükért a gyülekezetben. Az ige arra bátorít minket, 
hogy "kívánjuk a szellemi ajándékokat, leginkább pedig, hogy prófétáljunk” (1 Kor. 
14.1). A prófétálás Isten szavának kimondása, ami int, vígasztal, bátorít és épít (1 Kor. 
14.3). Isten nem ad ajándékokat azoknak, akik nem értékelik azokat. Az emberek 100 
mérföldeket utaznak, hogy meghallgassanak egy embert, aki Isten üzenetét szólja. 
Keresztelő János a pusztában volt és az emberek egész Júdeából kimentek hozzá, hogy 
hallgassák őt, mert üzenete volt a mennyből.  
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