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SÁFÁRSÁG  ÖRÖME 



Az időnk is az Úré!  

o Az élet nem élhető visszafelé (és nem főpróba) 

o Ura, ne pedig rabszolgája légy az időnek. 

o A szokások és beidegződések veszélyesek lehetnek, 

o Fontos a szervezettség: ( a szervezetlenség „időhiányt 
eredményez) 

o Az eredményesség fontosabb mint a hatékonyság 

o Isten elvárja, hogy bölcsen használjuk fel időnket. 

Miért foglalkozunk ezzel a témával? 

 



Az időnk is az Úré!  
„Senki sem gondolja, hogy tartozna valamivel, ha időt kapott, holott ez 

az egyetlen dolog, amelyet még a hálás ember sem tud viszonozni” 
                 Lucius Annaeus Seneca 

 A mért idő: 

 Kronosz: az események 
egymás utáni történése.  

   

Az Istentől rendelt idő: 

Kairosz: a megfelelő, helyes, alkalmas 
pillanat  

A Kairosz a Kronosz része 
  



Az időnk is az Úré!  
 Taníts minket úgy számlálni napjainkat, 

hogy bölcs szívhez jussunk.  
     Zsolt.90,12 

Tanítás  taníthatóság Istentől = engedelmesség 

Napok számlálása életünk folyamata, napjaink élése itt a 
földön (Kronosz) 

Bölcs szív  értelmes, céltudatos, EREDMÉNYES élet  

  helyes időbeosztás (törekvés a Kairosz-ra) 

Mit jelent a bölcs szív?  

Isteni, örök értékekre épülő életvezetést! 

az életünk minőségét, az időnk eltöltését az értékrendünk 
határozza meg!  



Az időnk is az Úré!  
„az idő nem azért adatott számunkra, hogy eltöltsük,  

hanem hogy befektessük”   
                  Robert R.Updegraff 

Időbeosztás  

• a cél eléréséhez vezető feladatok időigénye Préd 3/1 

• rövid, közép, hosszú távú feladatok időigénye, tervezése, 

  éves, havi, heti, napi teendők időigénye, tervezése, 

• fontossági sorrend > a kitűzött célokhoz segít! 

• sürgősségi sorrend > időfaktor  

Hogy épül fel a napirendem? 

Melyik az első, a sürgős, a fontos? 



Az időnk is az Úré!  
„Az idő értékesebb, mint a pénz - maga az élet. Több pénzt mindig 

szerezhetsz, több időt soha. Amikor elmúlik, magad is elmúlsz.” 
      Harold Taylor 

 

SÜRGŐS 
 

NEM SÜRGŐS 

 
 

FONTOS 

halaszthatatlan ügyek 
 

család 
válságok 
égetö problémák 
munka, egzisztencia 

minöség negyede 

 

tervezés 
kapcsolatok, levelek 
találkozók 
hobby, nyaralás 

 
 
 

NEM 
FONTOS 

becsapás helye 

 

felkészülés 
telefonok 
vendégek 
csavargás 

idöpocsékolás helye 

 

televizió 
pletykálkodás 
hanyatlás helye 
szenvedélyek 



Az időnk is az Úré!  
„Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek; ne esztelenül, hanem bölcsen, használjátok fel 

az időt, mert rossz napok járnak.” 

Ef. 5.15-16                

Az időbeosztás ellenségei 
•rossz szokások, célok hiánya, 

•halogatás, határozatlanság, akarathiány 

Péld 18/9  

•lustaság, restség  

Péld 6/6, 10/4, 12/23,26, 19/15, 20/4, Mt 25/26 

•felmentés a tétlenségre, kifogások, mit 
miért ne tegyek, 

•aggódás – hitetlenség, 

•félelem – hitetlenség,  



A bölcs ember megfogadja a jó 
tanácsot 
Életünk során sokszor kell döntést hoznunk, mely 
során fontos: 

 A döntési folyamat ismerete 

 A bibliai irányelvek betartása 

 Figyelni arra, hogy ki lehet a mi tanácsadónk 

 Istenre mint tanácsadóra figyelni 

 Megszüntetni a jó tanács elfogadásának 
akadályait 

 Felismerni, hogy mit tegyünk a helytelen döntés 
esetén 

 



A bolond helyesnek tartja a maga útját,  

a bölcs pedig hallgat a tanácsra 
             Péld 12/15 

 
Ott hagytam azért őt szívöknek keménységében, hogy járjanak a 

magok tanácsa szerint. 
                     Zsolt. 81.13 

Nem a tudás kerül sokba, hanem a tudatlanság!!! 

A bölcs ember megfogadja a jó 
tanácsot 



Döntési folyamat 

 információgyűjtés, tájékozódás, tanács 

 feldolgozás, elemzés, osztályozás 

döntés 

értékelés, korrigálás 
 

Péld. 19.20 - 21 

Hallgass a tanácsra, és fogadd el az intést, hogy végre bölcs légy! 

Sokféle szándék van az ember szívében, de csak az ÚR tanácsa valósul meg. 



Bibliai irányelvek 

a tanácskérés oka 

 jó és rossz tanács megkülönböztetése 

 Isten vezetése és a tények 

a döntés felelőssége 

 
Péld. 24.6 

Mert az eszes tanácsokkal viselhetsz hadat hasznodra; és a megmaradás a 

tanácsosok sokasága által van. 



Ki lehet a mi tanácsadónk 

 Isten + igéje 

házastársunk 

 szüleink 

hívő testvérek 

kitől ne kérjünk 

 
Zsolt. 16.7 

Áldom az URat, mert tanácsot ad nekem, még 

éjszaka is figyelmeztet bensőm. 

 



Isten mint tanácsadó 

az igén keresztül 

közvetlenül 

 ima, böjt, csendesség 

késik a válasz 

 Isten ránk bízza a döntést 

 
Péld. 8.14 

Enyém a tanács és a jutalom, én vagyok az 

értelem, enyém a hatalom. 

 

 



A jó tanács elfogadásának akadályai 

kevélység, felfuvalkodottság 

bölcstelenség, hirtelenkedés 

önzés, makacsság, bizalmatlanság 

határozatlanság, halogatás 

 
Péld. 13.10 

A kevélységből csak civódás lesz, de a tanács megfogadásában  

bölcsesség van. 



Mit tegyünk a helytelen döntés esetén 

belátás 

korrekció, helyes válasz 

gyors helyreállítás 

 tanulság megszívlelése 

 
Zsolt. 1.1 - 2 

Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, 

nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, 
 

hanem az ÚR törvényében gyönyörködik, és az ő 

törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. 



Kiscsoportos kérdések 

 Az időnk is az Úré témakörhöz 

 Ad-e elég időt Isten mindenkinek? 

 Ura, vagy szolgája (kiszolgáltatottja)vagy az időnek? 

 Feladat: Írd le az elmúlt heted egy napjának 
időtöltését és elemezd. 

 A bölcs ember megfogadja a jó tanácsot 
témakörhöz 

 Miért van szükségünk tanács kérésére? 

 Nyitott vagy-e tanács kérésére, és felkészült vagy-e 
tanács adására? 

 Ki a tanácsadód? 


