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Misák Marianna 
 

Jakab 3,13-18. 
 

A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. Ezzel az egyszerő igével 
foglalhatjuk össze ennek a résznek a summáját, a mondanivalóját, amit 
most felolvastam. Hiszen nem másról szól ez a szakasz, mint a bölcses-
ségrıl. Errıl pedig kétféle értelemben. Beszél egyrészt a földi, emberi, a 
mindenestıl földhöz ragadt bölcsességrıl, másrészt pedig a felülrıl való, 
Isteni bölcsességrıl. S teszi mindezt úgy, hogy a kettıt szétválasztja, 
szembeállítja egymással azzal a célzattal, hogy a keresztyén ember ez 
utóbbira kell törekedjen. 
 Egy kérdéssel kezdi a szakaszt az apostol. A rá jellemzı közvet-
lenséggel, mintegy szónoki módon vonja kérdıre olvasóit: „Kicsoda bölcs 
és értelmes közöttetek?” Hogy e kérdést megértsük, látnunk kell, hogy 
kiknek teszi fel. Olyan gyülekezetnek szól e levél, akik Palesztína területén 
kívül éltek, és elhatalmasodott köztük a feszültség. Több oka is volt en-
nek. Nem értették, hogy ık keresztyének és szegények, s a gazdag istente-
lenek elnyomják, sanyargatják ıket. Irigység, féltékenység, rágalmazás, 
hazugság hatalmasodott el az emberekben, ami megmérgezte a közösségi 
életet. Egy gondolat vezérelte ıket, ami megmételyezte a harmóniát, saját 
fejük, saját bölcsességük, melyet ık helyesnek, jónak tartottak, az vezette 
ıket. S ez nemhogy közelebb vitte volna ıket a megbékéléshez, de inkább 
tágította a szakadékot. Ezért Jakab tisztázni kívánta a helyzetet, szembesí-
teni kívánta ıket azzal, hogy az a magatartás, életvitel, gondolkodás, böl-
csesség, ami most uralkodik közöttük mennyire ördögi. Felteszi hát a 
kérdést: Okosoknak, bölcseknek tartjátok magatokat, de ha mérlegre 
kerül mindez, ha az Isten mérlegére kerül mindez: ki az közületek, aki 
még mindig okosnak és bölcsnek tartja magát?  

Mert mit jelent okosnak és bölcsnek lenni? Bölcs az, aki tudja, 
hogy mit kell tenni, ismeri cselekvése célját, értelmét. Aki tudja mit, mikor 
és hogyan. Aki meglátja az alkalmas és az alkalmatlan idıt. Aki ismeri 
képességeit, aki a kimondott szót a maga helyén és idejében szólja. Aki 
törekszik megérteni a dolgokat, nem pedig ismeret nélkül féligazságokat 
beszél. Az igazi bölcsesség nem annyira beszélni és másokat tanítani vá-
gyik, mint inkább hallani és tanulni.  

S ki az okos? Az okos ember értelmes, tapasztalt, hozzáértı, aki a 
hit dolgában jártas, aki a bölcsességet ügyesen alkalmazza a gyakorlati 
életben. Mindezek alapján pedig azt mondhatjuk, hogy a bölcsesség és az 
értelem nem csupán az intellektust befolyásolják, nemcsak ismeretanyag-
ban mutatkozik meg, hanem a helyes életmódban. Vagyis nem elvont 
tantételekrıl, teoretikus igazságokról van itt szó, hanem a mindennapi 
gyakorlati életrıl. 



Misák Marianna 
 

 6 

Vagyis ki a bölcs és okos? Az akinek nemcsak a szavai, de sokkal 
inkább az élete mutatja meg azt. A bölcsesség nem láthatatlan szellemi 
kincs, hanem olyasmi, ami a cselekedetekben látható. Nem a szavak, a 
vitatkozások, hanem az élet cselekedetei, a jó vagy rossz magatartás dönti 
el. Maga Jakab is ezt kéri azoktól, akik bölcseknek és okosaknak tartják 
magukat, hogy mutassák meg  mindezt a magatartásukkal. Életük, élet-
módjuk igazolja.  

Kicsoda  bölcs és okos közöttetek? Mutassa meg magatartásával, 
hogy mindent szelíd bölcsességgel tesz.” 

Mi a szelídség? Megszoktuk, hogy ennek a szónak ne tulajdonít-
sunk nagy jelentıséget. A szelídség hallatán legtöbben a gyengék erényére 
gondolnak. A szelíd ember  olyan, aki felett könnyő hatalmaskodni, aki 
felett át lehet nézni, mert úgysem veszi észre. A szelíd ember gyenge em-
ber. De a Bibliában a szelídség nem gyengeség. A boldogmondások kö-
zött találjuk: „Boldogok a szelídek, mert ık örökségül bírják a földet.” 
Hogyan lehetnének gyengék azok, akik Jézus szavai szerint egykor örök-
ségül bírják a földet? A szelídség ellentéte minden önkényes, kemény és 
rideg magatartásnak. Sokkal inkább kedves, türelmes, jóságos jelentéssel 
bír. A szelídség a bölcsesség egyik alapvetı jellemvonása. Ez volt Jézus 
szembetőnı tulajdonsága is, és İ a forrása az ember szelídségének is. 
Továbbá a lélek gyümölcsei között is megtaláljuk. A szelídség bölcsıje a 
szeretet. A szelídséghez erı kell, biztonság, nyugalom, elszántság. A sze-
lídség az erı gyöngédsége, a meggyızıdés türelme, a jóság megértı bo-
csánata, a felülemelkedés alázatos szolgálattétele. 

Vagyis mit ért Jakab azon, hogy az okos és bölcs magatartás sze-
líd bölcsességben nyilvánuljon meg? Azt, hogy ne elvont módon, hanem a 
mindennapi életben, mégpedig egymás között hús-vér emberek között jó 
és hasznos dolgokban mutatkozzon meg. Azt, hogy ne maradjon meg az 
elvont fogalom talaján, mert akkor semmit sem ér. Ha csak gondolat, 
fogalom marad, ha csak valakinek a fejében marad, semmit sem ér. Akkor 
ér valamit, ha erıvé és életté lesz, ha egy ember életfolytatásában átalakító 
és meghatározó energiává válik. S akkor átalakító, meghatározó, ha em-
bertársaihoz szelíden, türelmesen, jóságosan, kedvesen viszonyul. Ezeket 
a tulajdonságokat élni, s nem csupán szólni tudja. 

Ne a szavak igazolják ıket, hanem az életfolytatásuk, a magatar-
tásuk. A szavak olyan keveset érnek, mert legtöbbször csak üresen csen-
genek és nincs mögöttük tartalom. S nem véletlenül mondja ezt, hiszen a 
megelızı perikópában pontosan azt tárgyalja, hogy a szavak mennyire 
nem célravezetıek, sıt sokszor – mint amelyek a nyelv bőneinek tartozé-
kai – mennyi kárt, fájdalmat és szenvedést okoznak. A szavak, melyeket 
az ember gyakran nem gondol át, csakúgy záporoznak sokszor, mérgezve  
a környezetet, viszályt, irigységet szítanak. Haragot, békétlenséget kelte-
nek. Csakúgy, mint ahogy itt megemlíti ezt az apostol. 

Életünket bizonyos gondolatok határozzák meg. Mindenki hor-
doz magában egy meghatározott bölcsességet, életfelfogást, tervet, ami 
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cselekedeteiben valósul meg, mindenki elıtt van egy kép, amivé válni 
szeretne. Ezt a tervet, ezt a képet követi, ez határozza meg egész magatar-
tását. Az ember úgy él, ahogyan gondolkodik. Mert a gondolatai határoz-
zák meg. S ha a gondolat hamis, hamis az élet, hamis a szó. 

A bölcsesség olyan dolog, amit kérni lehet és kérni kell. Nem az 
ember szerzi és győjti a korral és élettapasztalatokkal, kérni kell. Az igazi 
bölcsesség felülrıl való, Krisztussal jött a világba. Ha az emberi bölcses-
séget nem járta át, nem formálta át a felülrıl való, akkor könnyen beleesik 
abba a hibába, amirıl az apostol ír. Jakab kemény szavakkal leplezi le a 
látszatkegyességet, s azt mondja, hiába beszéltek szép kegyes szavakat: 
„Ha pedig keserő irigység és viszálykodás van a szívetekben, ne kérkedje-
tek, és ne hazudjatok az igazsággal szemben. Ez a bölcsesség nem felülrıl 
jön, hanem földi, testi és ördögi. Mert ahol irigység van, és viszálykodás, 
ott zőrzavar és mindenféle gonosz tett található.” Mintha azt mondaná: ti 
valljátok a felülrıl való bölcsességet, de élni mégis az alulról való bölcses-
ség szerint éltek. Vagyis földi módra éltek úgy, mintha nem is lenne Isten, 
aki a bőnök bocsánatában atyai kezét nyújtotta. Mindig újra elfeledkeztek 
a gyakorlatban, hogy a felebarátunk, embertársunk, akivel éppen dolgunk 
van, a testvérünk, éppen úgy gyermeke az Atyának, mint ti magatok. Ez 
az életbölcsesség nem felülrıl látja és értékeli az embert, a barátot, az 
ellenséget, hanem alulról. Pusztán földi szempontból. A másik amit ki-
hangsúlyoz, hogy testi módra élnek. Csak ösztöneikre gondolnak, arra a 
területre, ahol az érzések uralkodnak és határoznak meg mindent. Arról 
van itt szó, hogy ha a testi indulatok, szimpátia és unszimpátia, jó vagy 
rossz kedv szabja meg a másik emberhez való magatartást, ott szó nincs 
felülrıl való bölcsességrıl. A harmadik tulajdonsága az alulról való böl-
csességnek: ördögi. Ahol a testi indulat uralma van, ahol az ember mindig 
elfeledkezik az Isten megbocsátó szeretetérıl, ott nyitott kaput talál a 
sötétség hatalma. 

Mindettıl az igazi bölcsességnek el kell határolódnia. Amiket itt 
az apostol felsorol, mindezek az olvasók szívében játszódnak le, ahonnan 
kiindulnak és lecsapódnak az indulatok. Amelyik szívben ilyen állapotok 
uralkodnak, az nem adhat okot a dicsekvésre. Ha ezt valaki mégis meg-
tenné, akkor az hazudik az igazság ellenére. S mindennek semmi köze a 
felülrıl való bölcsességhez. Ahol irigység van, ott viszálykodás, harag s 
minden, ami ezzel együtt jár, ahogy Jakab is írja, mindenféle gonosz tett 
található. Aki csak a földiekre néz, annak ez határozza meg a gondolkodá-
sát, magatartását. Az nem tud másra koncentrálni csak az éppen számára 
aktuális, fontos földi dolgokra, gondokra, a szem elıtt valókra. S ebbıl 
következik, hogy az élete tele van elégedetlenséggel, zúgolódással, keserő-
séggel. Mert ezen túl nem lát, s ennek érdekében tesz mindent. Ez az 
ember szelídség helyett, hatalmaskodó, engedelmesség helyett Isten ellen 
lázadó, az ördögnek engedelmeskedı. Az ördögi bölcsesség nyomában 
pedig harag, bosszú, győlölet támad. Vagyis a sötétség erıi eluralkodnak, 
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aminek nyilvánvaló jelei mutatkoznak. Mert úgy élünk, ahogy gondolko-
dunk. 

Ennek ellentéteként állítja Jakab a felülrıl való bölcsesség ismer-
tetı jeleit. „A felülrıl való bölcsesség elıször is tiszta, azután békeszeretı, 
méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem rész-
rehajló és nem képmutató.” Mintegy azt szeretné hangsúlyozni: itt a tükör 
nézzetek bele, ezt tapasztaljátok magatok között? Nem. Mert köztetek 
nem találni a tisztaság, békesség, irgalom, képmutatás nélküli viselkedés, 
szólás nyomait. Keresztyének vagytok, azoknak tartjátok magatokat. Is-
meritek az Istent, az Isten jótéteményét. Tudnotok kell, minden, ami az 
életet éri, az ı tudtával van. A szenvedés, a szegénység, a nyomorúság, 
minden. Mégis mindez a feledésé? Hogyan válthatja fel, alakíthatja át az 
alulról való bölcsességet az isteni, felülrıl való? 

A felülrıl való bölcsesség maga az Úr Jézus Krisztus. İ a meg-
személyesítıje ennek a bölcsességnek. Általa és vele jött el közénk az 
isteni bölcsesség. Ha Krisztus bennem, ez azt jelenti, hogy az ı bölcsessé-
ge él, növekszik és terem gyümölcsöt bennem és általam. S ez által felülrıl 
való bölcsességgel megáldott lesz az életem. Ami tiszta a képmutatástól, 
kétszívőségtıl, haszonleséstıl, nem kényszerbıl, de szívesen tesz jót. Ami 
a békétlenség helyett a békére törekszik és igyekszik is békét teremteni. 
Mert az a szelídség, ami Krisztusból ered tesz alkalmassá, hogy a széthul-
lás, széthúzás, viszály, győlölség helyett békére törekedjem és békét te-
remtsek. De ez csak akkor mőködik, ha elıször Istennel megbékéltem. 
Csak az Istennel megbékélt ember tud az emberek között is békét terem-
teni. A Krisztus szelídségének az ereje tesz képessé arra, hogy szeretni 
tudunk, nem számításból, nyereségvágyból, érdekbıl, hanem mert magam 
szeretve vagyok. 

Ki a bölcs és okos ember tehát? Az az ember, akiben a Krisztus 
él, mert ı élteti, ı mozgatja, ı irányítja gondolkodását, s ez a gondolkodás 
határozza meg az életét. Mert ilyen értelemben sokkal inkább van tartalma 
a mondatnak: Mert úgy élünk, ahogy gondolkodunk.  




