
Bölcsesség
Alapige: Zsoltárok könyve 111 rész: 10 vers

Bevezetés:

- Mi az igazi bölcsesség? Kitől kaphatjuk? Ki kaphatja?

Tárgyalás:

Bibliai igehelyek a bölcsesség kapcsán.

- Jób könyve 28 rész: 28 vers (A bölcsesség és értelem ott kezdődik, ahol az Istenfélelem. Amikor az ember
önként belátja az életében megtapasztaltak alapján, hogy Isten útját kell követnie, nem pedig a saját emberi
elgondolásait.)

- Példabeszédek könyve 1 rész: 7 vers (Vannak emberek, akik az Isten erkölcsi tanítását, bölcsességét nem
fogadják el, vagy nem akarják elfogadni.)

- Példabeszédek könyve 8 rész: 12 – 13 vers (Ha bölcsességet szeretnénk nyerni Istentől a mi életünkben, akkor
nemet kell mondanunk a kevélységre, felfuvalkodásra, gonosz útra, álnok szájra.)

- Példabeszédek könyve 2 rész: 1 – 12 vers (Ha valaki figyel az Isten beszédére, akkor megtanulja, hogy mi az
ami jó, igazságos, becsületes, mert kap az Úrtól bölcsességet ezek megértéséhez. Az Úrtól kapott bölcsesség
pedig értelemmel párosul, ami védelemként működik az életünkben, mindennapjainkban.)

- Jakab levele 1 rész: 5 vers (Ha nincs bennünk bölcsesség, kérjük Istentől, Ő szemrehányás nélkül adja.
Salamon is bölcsességet kért, mert tudta, hogy mindent megszerezhet a földön, lehet a leghatalmasabb király, de
Istentől kapott értelem nélkül, nem több az élete, mint egy múló pillanat.)

- Zsoltárok könyve 32 rész: 8 vers (Az igazi bölcsességet Isten adja, ha engedelmesek vagyunk! Az igazi
bölcsesség Istentől van, nem velünk született vagy tanulmányaikkal megszerzett tudás.)

- Rómabeliekhez írott levél 16 rész: 27 vers (Pál és Júdás apostol szerint, egyedül Isten bölcs.)

Bibliai példák a bölcsesség kapcsán.

- II. Mózes 1 rész: 17 vers (A bábák Istenfélők voltak, ezért nem ölték meg a fiúgyermekeket. Ott van
bölcsesség, ahol van Istenfélelem.)

- Példabeszédek könyve 30 rész: 7 – 9  vers (Agur bölcsen kért, akár csak Salamon. A hiábavalóságot és a
hazug dolgokat messze vigye tőle az Úr. Ne legyen se gazdag se szegény, hogy egyik élethelyzet velejárói se
indítsák őt arra, hogy szembeforduljon az Élő Istennel.)

- I. Sámuel 25 rész: 28 vers (Abigél több szempontból is bölcsen cselekedett. Megakadályozta Dávidot abban,
hogy saját kezével vegyen elégtételt magának, és így gyilkosságba keveredjen. Megmentette a saját és szolgálói
életét. Mivel Dávid Abigél tanácsára elállt szándékától, az Úr törvénye került ki győztesen az emberi
elgondolással szemben.)

- I. Királyok 3 rész: 7 – 14 vers (Istennek tetsző dolog, ha valaki értelmet, bölcsességet kér Tőle. Salamon
megkapta, amit kért, sőt többet is. Isten azonban itt is egyértelműen elmondja, hogy Salamonnak is meg kell
őriznie Isten végzéseit, meg kell tartani Isten parancsolatait, ahogy azt atyja Dávid megtette.)

- Lukács evangéliuma 9 rész: 46 – 48 vers (Sokszor mi is bölcstelenül azzal foglalkozunk, amivel nem kellene,
bizonyosságokat akarunk a saját elképzeléseinkről, ahelyett hogy Krisztusban gyönyörködnénk.)

- Apostolok cselekedete 5 rész: 38 – 42 vers (Gamáliel bölcsessége megmentette az apostolokat, tanácsával az
Isten ügyét szolgálta, a tanítványok pedig még buzgóbban hirdették Jézust, a Krisztust.)

Jézus.

- Kolossébeliekhez írott levél 2 rész: 1 – 3 vers („ hogy szívük felbátorodjék, összeforrva szeretetben, és
eljussanak a teljes megértés  egész gazdagságára: Isten titkának, Krisztusnak ismeretére.  Benne van a
bölcsesség és ismeret minden kincse elrejtve.”)

- Filippibeliekhez írott levél 2 rész: 6 vers (Jézus nem élt vissza azzal, hogy Istennel egyenlő.)

Összegzés:

- A bölcsesség az Istenfélelemnél kezdődik, amikor önálló döntésünk alapján, Isten útját választjuk.
- Kérhetünk bölcsességet, Isten szemrehányás nélkül megadja nekünk, de a bölcsesség csak Jézus Krisztusban

lehet a miénk.

Befejezés:

Záró ige: I. Korinthus 1 rész: 30 vers („Az Ő munkája az, hogy ti Krisztus Jézusban vagytok. Őt tette nekünk Isten
bölcsességgé, igazsággá, megszentelődéssé és megváltássá.”)


