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Bevezetés a bibliai bölcsességi irodalomba.
I.rész. Általános bevezetés: Gondolatok a bibliai bölcsességről
I. A bölcsességi irodalom Isten törvényéről szóló tanítás a
mindennapokra
A. Az értelmezés legfontosabb szavai: ÁLTALÁBAN, HÉBER (BIBLIAI)
KÖLTÉSZET
B. Az Isten törvényének szerkezete
1. A két legnagyobb parancsolat: Máté 22,36-40 (vö: 5Mózes 6,5;
3Mózes 19,18)
2. A Tízparancsolat: 2Mózes 20,1-17
3. A 613 gyakorlati parancs (A szám Szimlai rabbitól, a Kr. u. 3.
századból ered, ő említette ezt a számot egy prédikációjában)
II. A bölcsességi irodalom körébe sorolható könyvek
A. Jób. Téma: Isten népe és a szenvedés
B. Zsoltárok. Téma: Isten népének imádságai
C. Példabeszédek. Téma: Isten népének bölcs életvitele
D. Prédikátor könyve. Téma: Az élet értelme Isten népe számára
E. Énekek Éneke. Téma: Isten népe és a házasságban megélt szexualitás.
III. Mi a bölcsesség és az ostobaság bibliai definíciója?
A. Az ostobaság
1. Nem tudatlanság és műveletlenség.
2. Nem primitív viselkedés
3. Hitetlenségről tanúskodó életvitel.
4. Istent és az ő kijelentését figyelmen kívül hagyó életvitel, mely a
bibliai kijelentéstől eltérő döntésekben, gondolatokban, szavakban,
tettekben és kapcsolatokban nyilvánulhat meg.
B. A bölcsesség:
1. Nem műveltség - bár ez segíthet bölccsé válni
2. Nem iskolázottság
3. Nem valami titokzatos lelki gyakorlatok által elérhető emelkedett
lelkiállapot
4. A bölcsesség
a) Ügyes életvitel
b) Hitről tanúskodó életvitel
c) Képesség helyes döntések meghozatalára erkölcsi, gyakorlati,
kapcsolati területeken
d) “Ismerd meg a bölcsességet és az intést, értsd meg az értelmes
mondásokat! 3Fogadd el az okos intést, az igazságot, a törvényt
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és a becsületességet! 4 Ezek adnak az együgyűeknek okosságot,
az ifjúnak ismeretet és megfontolást. 5 Hallgat rá a bölcs, és
gyarapítja tudását, az értelmes útmutatást nyer, 6 és megérti a
példázatot és a hasonlatot, a bölcsek szavait és találós kérdéseit.
7 Az Úrnak félelme az ismeret kezdete, a bölcsességet és intést
csak a bolondok vetik meg.” (Példabeszédek 1,2-7)
e) A bölcsesség nem állapot, hanem helyes döntések sorozata
f) Az Isten iránti elkötelezettségen, az Isten Igéjének
alkalmazásán alapuló életvitel, mely istenfélő döntésekben,
gondolatokban, szavakban, tettekben és kapcsolatokban
nyilvánul meg.

