
Érzelmek és a 
Példabeszédek könyve

Péld 15,13-18



Bevezetés

Mai probléma: 
értelemcentrikusság 
(racionalizmus) az egyházban
Érzelemcentrikusság a világban
Gondban sok embernek az 
érzelmi élete



Kulcskifejezése a 
bölcsesség (hokmá)

Helyes életvitelt, 
életvezetést jelent az élet 

minden területén 
Így bölcsesség kell az 
egészséges érzelmi 

élethez is



Érzelmi problémák

Irányíthatatlan félelmek
Érzelmi csapongás 
(kiegyensúlyozatlanság)
Kezeletlen érzelmi sebek



Miért is vannak érzelmeink?

Jó, hogy vannak érzelmeink?
Istennek is vannak érzelmei 
(nem csupán racionális)
Mire valók az érzelmek? 
(veszély jeleznek, 
kapcsolatokat 
szabályozzák…)
Érzelmeink befolyásolhatók!



Összetört lélek

„Az ember lelke elviseli a 
szenvedést, de ha a lélek 
összetörik, azt el lehet-e 
hordozni?” Péld 18,14

Érzelmi életünk a 
legsebezhetőbb terület



Hosszú várakozás

„A hosszú várakozás beteggé 
teszi a szívet, de a beteljesült 
kívánság az élet fája.” Péld 
13,12
Beteljesületlen vágyak és 
hosszú várakozás



Kérdés

Vannak-e gondjaink az 
érzelmeinkkel?

„A szív ismeri a maga 
keserűségét, és örömébe sem 
avatkozhat idegen.” Péld 14,10 
(néha elrejtjük érzelmeinket, csak 
mi tudjuk – Péld 14,13)



Önuralom -
kiegyensúlyozottság

„Mint a város, amelynek csupa rés a 
kőfala, olyan az az ember, akinek 
nincs önuralma.” Péld 25,28

Igaz ez az érzelmek felett is. 
Péld 29,11



Félelmek

Péld 3,24-26
A bölcs embernek nincs oka 
félelemre!
Pánik, fóbiák (beteges 
félelmek)
Félelem a haláltól



„Aki aggódik szívében levertté 
lesz, a jó szó viszont felvidítja” 

Péld 12,25
Az aggodalom 

lehangoltsághoz, hosszú távon 
depresszióhoz vezet, de van 

kiút!
Kapcsolatok segítenek ki a 

mélypontról! (Péld 27,9)



„A vidám szív a 
legjobb orvosság, a 

bánatos lélek pedig a 
csontokat is kiszárítja.” 

Péld 17,22



„Az örvendező szív 
megszépíti az arcot, a 

bánatos szív pedig összetöri 
a lelket.” 

Péld 15,13
Milyen a szíved?

Nem a körülményektől függ 
ez!



„A csüggedőnek mindig 
rossz napja van, a 

jókedvűnek pedig mindig 
ünnepe.” Péld 15,15

Ahogy tekintek a világra, 
olyannak fogom érzékelni 

azt.



„Aki mást felüdít, maga is 
felüdül.” Péld 11,25
Mások felé szolgálni 

gyógyulást hoz a 
szívednek és felüdülést.

A sérült ember éppen 
azért ragad a 

problémájába, mert csak 
azzal foglalkozik.



Felüdülés

„A csillogó szemek 
megörvendeztetik a 
szívet, a jó hír felüdíti 
a testet.” Péld 15,30



Egészséges az érzelmi életed?


