
PÉLDABESZÉDEK

Nyolcadik üzenet

Isten sokféle bölcsessége

Igeolvasmány: Péld 1,2; 8,1-31; 9,10; Róm 11,33;
1Kor 1,24. 30; Kol 2,2-3; Ef 3,10

I. A Példabeszédek könyve a bölcsességet hangsúlyozza, amit mi Istentől
azáltal fogadunk el, hogy kapcsolatba lépünk Istennel 3 1,2; 2,10; 4,5; 9,10;
11,2b; 14,33a:

A. A Példabeszédek témája: Isten bölcsessége által istenes életet élni –
3,13-18; 8,11.

B. Az a Példabeszédek központi gondolata, hogy keressük a bölcsességet
annak érdekében, hogy Isten számára elfogadható istenes életet éljünk
a földön – 2,1-9.

C. A bölcsesség Istentől jön: „Jehova ád bölcsességet, az Ő szájából tudás
és megértés származik” – 6. vers.

D. A bölcsesség értékesebb és jobb az aranynál, ezüstnél és gyöngynél
[korallnál], és kívánatosabb minden másnál – 3,14-15; 8,11. 19.

E. A Példabeszédek bizonyos részeiben Isten bölcsessége meg van szemé-
lyesítve – 1,20; 3,19; 4,5-9; 8,1-36:
1. Isten bölcsességének ez a megszemélyesítése az Isteni Háromság

másodikjára való utalás, aki bölcsességgé lett Istentől az összes
újtestamentumi hívő számára – Mt 11,19; Kol 2,3; 1Kor 1,24. 30.

2. „Jehova bölcsességgel fundálta a földet” – Péld 3,19a:
a. Ez a Személy, akivel Jehova a földet fundálta és a mennyeket

megerősítette, Krisztus, aki Istennek a bölcsessége – 1Kor
1,24.

b. A bölcsesség, mint Isten mindeneket teremtő munkájának a
kézművese [kézművesmestere], Isten gyönyörűsége – Péld
8,30.

c. Isten mindeneket teremtő munkája Krisztuson keresztül va-
lósult meg, aki a bölcsesség és Isten gyönyörűsége – 3,19; Kol
1,16-17; Héb 1,2.

II. A Róma 11,33a szól Isten bölcsességéről: >Oh, Isten gazdagságának,
bölcsességének és tudományának [ismeretének] mélysége!=:

A. Fontos, hogy meglássuk a bölcsesség és az ismeret közötti különbséget
– 33. vers:
1. A bölcsesség tervezésre és célkitűzésre van – Ef 1,9; 3,11.
2. A bölcsesség valaminek a kezdeményezésében látszódik, amint ezt

a Róma 11,36 megmutatja: „Őtőle, Őáltala és Őreá nézve vannak
mindenek.”

3. Isten az egyedülálló Kezdeményező: „Egy Istenünk van, az Atya,
akitől van a mindenség” – 1Kor 8,6a:
a. Isten sok dolgot kezdeményezett, nem az ismerete, hanem a
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bölcsessége által – Péld 3,19; 8,12. 22-31.
b. Amikor Isten eljön, hogy alkalmazza, amit kezdeményezett,

megmutatja az ismeretét.
B. Isten bölcsessége nem más, mint Isten misztériumban [Károli: tit-

kon] való bölcsessége, az az elrejtett bölcsesség, „melyet a korok előtt
elrendelt Isten a mi dicsőségünkre” [angol ford.] – 1Kor 2,7:
1. Isten középpontjaként és az élvezetünkre való osztályrészünkként

Krisztus Isten bölcsessége egy olyan misztériumban, ami mély és
mélyreható – Róm 11,33.

2. Isten bensőjében van a misztériumban való bölcsesség; ez a bölcses-
ség elrejtetett és eleve elrendeltetett a korok előtt a dicsőségünkre
– 1Kor 2,7.

C. „Az egyedül bölcs Istennek a Jézus Krisztus által dicsőség mindörökké.
Ámen” – Róm 16,27:
1. A helyi gyülekezetekben a földön mindenütt mindannyian dicső-

séget adunk az egyedül bölcs Istennek.
2. A bölcs Isten nekünk adta Jézus Krisztust ama misztérium kĳe-

lentése szerint, amely örök időktől fogva el volt hallgatva, aki
szintén Az, aki megmentett minket, újjászült minket, és az Ő isteni
kitöltése által folyamatosan megújít és átformál minket, valamint
aki meg fog dicsőíteni minket, és át fog hasonítani minket Isten
elsőszülött Fiának képére, dicsőségbe vívén minket – 25. vers;
3,24-25; 5,10; 8,16. 23. 29; 12,1-2.

III. Krisztus Istennek a bölcsessége 3 1Kor 1,24:

A. Az Újtestamentumban Istennek a megszemélyesített bölcsessége Krisz-
tus mint annak valósága – Péld 8,1. 12; 9,1; Lk 2,40. 52; 7,35; Mt 11,19:
1. Krisztus istenségének a bölcsessége az Ő testi növekedésének

mértékével arányosan mutatkozott meg – Kol 2,2-3; Lk 2,40. 52.
2. A Máté 11,19b jelzi, hogy a bölcsesség Krisztus:

a. Amit csak Krisztus tett, Isten bölcsessége által került véghez-
vitelre, ami Krisztus Maga – 1Kor 1,24.

b. Ezt a bölcsességet az Ő bölcs cselekedetei, bölcs tettei igazol-
ták.

3. A Lukács 7,35-ben azt mondta az Úr Jézus, „Igazoltatik a bölcsesség
minden ő fiaitól [gyermekeitől]”:
a. Azok, aki hisznek Krisztusban, a bölcsesség gyermekei, azok,

akik igazolják Krisztust és a tetteit, és akik követik Őt mint a
bölcsességüket.

b. Krisztus munkájának az a célja, hogy létrehozzon minket
mint a bölcsesség gyermekeit, akik a bölcsesség életével
törődnek.
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B. Krisztusban „van a bölcsesség és ismeret minden kincse elrejtve” [angol
ford.] – Kol 2,3:
1. Isten az egyedülálló forrása a bölcsességnek és ismeretnek:

a. A bölcsességet és az ismeretet vissza kell vezetnünk az Isten-
ben lévő igazi forrásukhoz – 1Kor 8,6.

b. Minden bölcsesség és ismeret el van rejtve Krisztusban, aki
Istennek a misztériuma – Kol 2,2-3.

2. Azt a tényt, hogy a bölcsesség és az ismeret megtestesül Krisztus-
ban, az Ő kimondott szavai bizonyítják, különösen a Máté és János
evangéliumában feljegyezett beszédei:
a. Az Úrnak az ebben a két könyvben feljegyzett beszédei a

legmagasabb rendű filozófiát tartalmazzák.
b. Az Úr beszédeiben megtalálható elgondolás mély és mélyre-

ható.
3. Mivel a bölcsesség és ismeret kincsként Krisztusban halmozódik

fel, bölcsesség és ismeret nem lehet a miénk, ha Krisztus nem a
miénk – Kol 1,27; 3,4. 10-11.

4. Ha gyakoroljuk a lényünket, hogy kapcsolatba lépjünk az Úrral,
Krisztus mint a megelevenítő Szellem át fogja itatni a szellemünket
és az értelmünket, mi pedig rendelkezni fogunk a tapasztalatunk-
ban a Krisztusban elrejtett bölcsességgel és ismerettel – 2,3.

IV. Mint hívők, Krisztusban vagyunk, Krisztus pedig a bölcsességgé lett
nekünk Istentől 3 1Kor 1,30:

A. Amik mi hívők, mint az új teremtés, vagyunk és amivel rendelkezünk,
Istentől van, nem saját magunktól – Róm 11,36.

B. Mint a bölcsességünk, Krisztus mindent tartalmazó, miután bölcses-
séggé lesz számunkra Istentől igazságosságban, megszentelődésben
és megváltásban – 1Kor 1,30:
1. Krisztus mint az igazságosságunk által Isten megigazított minket,

hogy újonnan szülessünk a szellemünkben, és így befogadjuk az
isteni életet – Róm 5,18.

2. Krisztus mint a megszentelődésünk által megszentelődünk a lel-
künkben, vagyis átformálódunk az értelmünkben, érzelmünkben
és akaratunkban az Ő isteni életével – 6,19. 22; 12,2; 2Kor 3,18.

3. Krisztus mint a megváltásunk a testünk megváltásáért van, ami
által el fogunk változni a testünkben az Ő isteni életével, hogy
elnyerjük az Ő dicsőséges hasonlatosságát – Róm 8,23; Fil 3,21.

C. A nekünk Istentől kifejezés az 1Korinthus 1,30-ban valami olyanra utal,
ami átadás útján jelen van, gyakorlati és tapasztalati:
1. Az, hogy Krisztus bölcsességgé lesz nekünk Istentől, azt mutatja,

hogy van egy átadása Krisztusnak mint bölcsességnek Istentől
nekünk a mindennapi tapasztalatunkra – 30. vers.
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2. Krisztusnak mint Isten bölcsességének szüntelen áramlania kell
hozzánk Istentől, hogy a jelen és gyakorlati bölcsességünk legyen
a tapasztalatunkban.

3. Ha az Úrral maradunk, hogy elfogadjuk az Ő kitöltését (Jn 15,4-5),
Ő bölcsességként át fog adódni belénk, hogy különféle problémá-
kat és ügyeket kezeljünk.

4. Ha egyek vagyunk az Úrral, és elfogadjuk az Ő kitöltését, napról
napra és óráról órára meg fogjuk tapasztalni és élvezni fogjuk Őt
mint a bölcsességünket – 1Kor 6,17; 1,30.

V. A gyülekezet által Istennek a sokféle bölcsessége ismertté lesz a menny-
béli fejedelemségek és hatalmasságok előtt 3 Ef 3,10:

A. A fejedelemségek és hatalmasságok az angyali fejedelemségek és
hatalmasságok, jók és gonoszak egyaránt.

B. Az Efézus 3,10 különösen a gonoszakra vonatkozik – a Sátánra és az
angyalaira:
1. A Sátán saját királysággal, angyalokkal és uralmi területtel rendel-

kezik – Mt 12,26; 25,41; Ef 6,12:
a. A Sátánnak az uralmi területe a levegőben és a földön van –

2,2; 1Jn 5,19.
b. Dániel könyve azt mutatja, hogy minden nemzet a földön a

Sátán levegőbeli uralma alatt van – 10,13.
2. A gyülekezet által Isten a bölcsességét elsősorban nem emberi lé-

nyek előtt fogja ismertté tenni, hanem azok előtt a lázadó angyalok
előtt, akik Isten ellenségének a követői – Jel 12,7.

C. Még a Sátán lázadása is Isten bölcsességének a tartományán belül van
– Ésa 14,12-14:
1. A Sátán lázadása nélkül Isten bölcsességét nem lehetne teljesen

megismertetni.
2. A Sátán sok alkalmat teremtett és teremt arra, hogy Isten bölcses-

sége sokféle módon megnyilvánuljon, vagyis különféle módokon
és szempontokban, valamint sok irányból nyilvánuljon meg – Ef
3,10.

3. Végül a Sátán, Isten ellensége le lesz igázva, és meg fogja ismerni
Isten sokféle bölcsességét – 10. vers.

D. Amikor Isten választott és megváltott népe Krisztus gazdagságát
fogyasztja és élvezi, ez a gazdagság a gyülekezetté teszi őket, amely
által Istennek a sokféle bölcsessége megismertetik a mennybéli angyali
fejedelemségek és hatalmasságok előtt – 8-10. vers:
1. Eljön az a nap, amikor a gyülekezet által a Sátán és az angyalai

meg fognak szégyenülni.
2. Rá fognak ébredni, hogy minden, amit tettek, alkalmat adott

Istennek megnyilvánítani a bölcsességét.
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VI. Az Új Jeruzsálem, mint a gyülekezet végső kiteljesedése, telve lesz
bölcsességgel 3 Jel 1,11; 21,2. 9-11; 22,16:

A. Az Új Jeruzsálemet Isten tervezte és alkotta, aki az alapokkal bíró
városnak az Építője [Építésze] és Alkotója [Építője] – Héb 11,10:
1. Ez azt mutatja, hogy Isten gyakorlott Tervező és kiváló Iparos.
2. Mint egy ilyen Építész és Építő, Isten bizonyosan nem egy fizikai

várost tervezett és épített – Jel 21,9-11.
3. Azt mondani, hogy az Új Jeruzsálem egy fizikai város, leértékeli

Isten bölcsességét, és lekicsinyli Őt mint az örökkévaló, bölcs
Építészt – Héb 11,10.

4. Isten egy szellemi entitást tervezett és épített az Ő testületi kifeje-
ződéséért – Jel 21,9-11.

5. A bölcsességében Isten azáltal alkotja meg az Új Jeruzsálemet,
hogy kitölti Önmagát a lényünkbe az Építészként és az Építőként
– Héb 11,10; 2Kor 13,13; Jel 21,2; 22,1-2.

B. Ha felismerjük, hogy az Új Jeruzsálem egy jel, amely szellemi és isteni
dolgokat jelképez, akkor elkezdjük meglátni Isten bölcsességét ebben
a városban – 1,1; 21,9-11.

C. Isten egy bölcs Építész és Építő, aki megtervez és megépít egy ilyen
várost, hogy az az Ő sokféle bölcsességének a teljes megnyilvánulása
legyen – Ef 3,10; Jel 21,2. 9-11.
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