
Księgi mądrościowe 
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Prz 30 Prz 1-9 Prz 10-29 

Prz 31 
Poemat o dzielnej 

niewieście 

Mądrość i bojaźń Boża  sukces  

 

Głupota i niewiara  porażka 

Prz 10,27: „Bojaźń Pańska dni pomnaża, krótkie są lata grzesznika” 

 

Czy rzeczywiście tak jest? 

 

 

„Źródłem” dla Przysłów jest Salomon, podobnie jak Dawid dla Psalmów 
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Kohelet  (Eklezjastes) 
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Koh 1,2: „Marność nad marnościami, powiada Kohelet, marność nad marnościami - wszystko marność” 
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Koh 12,8: „Marność nad marnościami - powiada Kohelet - wszystko marność” 

hewel: oddech, próżność, coś ulotnego; (bożki w 1 Krl 16,13) 

chcesz chwycić, ale wtedy się rozwiewa 

życie jak pogoń za wiatrem 

szukamy sensu i celu w wielu rzeczach poza Bogiem, ale to wszystko 

hewel, tylko Bóg daje sens (logos) 

Koh 1,3-11 

Czas pochłania wszystko 

Koh 9 

Nawet mądrość i bojaźń 

Boża nie dają gwarancji 

 

9,11 rządzi przypadek 

Koh 11,7-12,7 

Śmierć zabiera każdego 

zaakceptować ,że wszystko jest poza naszą kontrolą 

jedyne co można kontrolować, to nasze nastawienie 

jedyną nadzieją, że sąd usunie hewel i przyniesie sprawiedliwość (12,14) 
 

Ponadto, mój synu, przyjmij przestrogę: Pisaniu wielu ksiąg nie ma końca, a wiele 

nauki utrudza ciało. (12,12) 
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Hi 42 Hi 1-2 

Hiob wycofuje swe 

słowa 

Bóg przyznaje mu 

rację, a gani 

„przyjaciół” 

Kłócić się z 

Bogiem? 

Kim jest 

Hiob? 

Dwór Boga 

Kim jest 

szatan? 

Hi 38-41 

Dwa 

pytania Boga 

Bóg widzi 

wszystko 

Hiob tylko 

wycinek, jak 

przez 

dziurkę od 

klucza 

Hi 3-37 

Dialog z 

„przyjaciółmi” 

Zasada 

odpłaty 

Negacja ze 

strony Hioba 

Hi 31 – coś dla 

mężczyzn 

Cierpienie 

jako środek 

wychowawczy? 

(33,19nn) 

Przy okazji lektura: http://www.rosik.archidiecezja.wroc.pl/cms/images/stories/CIEMNA_STRONA_WIARY.pdf 



Pieśń nad Pieśniami 

 ~yrIyVih; ryvi (šîr haššîrîm): „Najpiękniejsza z pieśni” 

(por. „Król królów”, „Pan panów”) 

Salomon jako autor? 

Interpretacje księgi 

Obraz Edenu? 
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Pieśń nad Pieśniami 

8,6 Połóż mię jak pieczęć na twoim sercu,  

jak pieczęć na twoim ramieniu,  

bo jak śmierć potężna jest miłość,  

a zazdrość jej nieprzejednana jak Szeol,  

żar jej to żar ognia,  

płomień Pański.  

7 Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości,  

nie zatopią jej rzeki.  

Jeśliby kto oddał za miłość całe bogactwo swego domu,  

pogardzą nim tylko.  
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Księga Mądrości 

 Część I (1-5): los doczesny i wieczny sprawiedliwych 

oraz bezbożnych, znaczenie mądrości dla życia 

teraźniejszego i przyszłego 

 

 Część II (6-9): mądrość, jej natura i pochodzenie 

 

 Część III (10-19): mądrość w historii zbawienia 

 

3,1: „A dusze sprawiedliwych są w ręku Boga  

i nie dosięgnie ich męka” 

4,7: „A sprawiedliwy, choćby umarł przedwcześnie,  

znajdzie odpoczynek” 
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Mądrości Syracha (Eklezjastyk) 

Część I: 1-43 – treściowo pokrywa się z 

tematyką Księgi Przysłów 

 

 

Część II: 44-51 – zawiera m. in. „Pochwałę 

Ojców”, pochwałę mądrości Bożej w  

dziejach sławnych mężów 
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Najbliższe spotkania 

 

 

1 lutego, godz. 20:00 
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