
UCZ SIĘ MĄDROŚCI Z PRZYPOWIEŚCI SALOMONA

Przypowieści Salomona 10:12:  „Miłość zakrywa mnóstwo grzechów”. Piotr cytuje ten fragment w swoim
liście  (1Ptr  4:8).  Jeśli  naprawdę  kogoś  kochasz,  to  będziesz  skrywać  jego  słabości,  a  nie  ujawniać.
W taki sposób Bóg postępuje z nami. Bóg nie ujawnia ludziom naszych przeszłych grzechów, dlatego my też
musimy traktować innych w taki sposób, jak Bóg traktuje nas. Jeśli chcesz być mądry, to dam wam moi
kochani bracia i siostry jedną radę z mojej młodości. Jeśli znacie jakąś złą historię na czyjś temat, to niech
ona umiera razem z wami. Nie chodźcie i nie opowiadajcie o tym innym. Jeśli  tak zrobicie, wtedy Bóg
to uhonoruje, zwłaszcza jeśli jest to historia, na temat jednego z Bożych dzieci. Wtedy tym bardziej Bóg was
będzie kochać. Pomyślcie o ojcu, którego syn zrobił coś złego, a ty o tym wiesz, ale nikomu o tym nie
powiedziałeś. Czyż on nie będzie cię za to szanował? Tak samo jest z Bogiem, kiedy widzi, że traktujesz
jego dzieci z miłością. Przypowieści Salomona 17:9 mówi: „Zataja występek ten, komu zależy na przyjaźni”.
Czy ktoś zrobił ci kiedyś jakąś przykrość? Czy ktoś cię kiedyś zranił lub obraził? Przebacz mu i zignoruj to,
bo na tym polega droga miłości, którą podąża pobożny człowiek.

Przypowieści Salomona 11:24 „Jeden hojnie rozdaje i jeszcze więcej zyskuje”. Jednym z paradoksów życia
chrześcijańskiego jest to, że ten, kto hojnie rozdaje otrzymuje jeszcze więcej, ponieważ Bóg mu błogosławi,
a skąpiec staje się coraz uboższy. Skąpiec zaczyna być hojny dopiero wtedy, gdy zostanie przemieniony.
Jezus  powiedział  do  swoich  uczniów:  „Darmo otrzymaliście.  Darmo dawajcie”  (Mat  10:  8). Bóg  nas
obdarzył wieloma rzeczami, dlatego też musimy dawać za darmo. Uboga wdowa z Ewangelii miała tylko
dwa grosze. Dała to, co miała i jestem pewien, że Bóg to uhonorował i nie cierpiała niedostatku. 

Przypowieści Salomona 11:25: „Kto innych posila, sam będzie posilony”. Jeśli chcesz, aby Bóg cię posilał i
utrzymywał w świeżości, to musisz posilać innych. Dlaczego tak wielu chrześcijan jest słabych i martwych?
Bo Bóg ich nie posila. A dlaczego ich nie posila? Bo oni nie posilają innych. Zacznij myśleć o potrzebach
innych ludzi i zobacz, w jaki sposób można im pomóc. Wtedy zobaczysz, jak obficie Bóg cię pobłogosławi.

Przypowieści  Salomona  15:13  „radosne  serce  rozwesela  oblicze”. To  radość  w sercu,  rozwesela  nasze
twarze. „Radosne serce ma nieustanne święto” (Prz 15:15). Przypowieści dużo mówią o radości w naszym
życiu.  „Radosne serce jest  najlepszym lekarstwem” (Prz 17:22).  Radość może nam dać nawet zdrowie.
Królestwo Boże to nie tylko sprawiedliwość, ale sprawiedliwość i radość w Duchu Świętym. W Starym
Przymierzu była sprawiedliwość bez radości. Teraz mamy sprawiedliwość i radość, bo kiedy idziemy za
Jezusem, to kroczymy nową drogą z pieśnią w naszych sercach i światłością na naszych twarzach.

Przypowieści  Salomona  16:18:  „Pycha  chodzi  przed  śmiercią,  a  wyniosłość  ducha  przed  upadkiem”.
Powodem tego, że ktoś wpada w grzech jest jest wyniosłość. Kiedy zrobimy coś głupiego, to możemy być
absolutnie pewni, że przyczyną była wyniosłość. Pan potrafi nas powstrzymać przed upadkiem (Judy 24).
Jak on to robi? Przez sprowadzanie nas do parteru! Upaść możemy nawet wtedy, gdy stoimy lub siedzimy.
Ale gdy leżymy twarzą do ziemi, to nie możemy upaść !! Więc jeśli nie chcemy upaść, to trzymajmy zawsze
nasze twarze przy ziemi. Bez względu na to, jak nas Bóg błogosławi lub używa, pamiętajmy aby zawsze być
twarzą przy ziemi. W ten sposób będziemy wierni Bogu i nigdy nie upadniemy.

Przypowieści Salomona 17:28: „Nawet głupi, gdy milczy uchodzi za mądrego.” Czy wiesz, co masz robić,
jeśli jesteś głupi, ale chcesz, aby ludzie uważali cię mądrego? Zamknij usta !! Ludzie będą wtedy mówić:
„On jest bardzo mądry, dlatego milczy” !! Jeśli otworzysz usta, wtedy każdy się dowie, że jesteś głupcem.
Więc nie bądź skory do mówienia, ale chętny do słuchania, zwłaszcza gdy jesteś młody i głupi. 
To  błogosławieństwo otrzymamy, jeśli będziemy się hamować w mówieniu!



Przypowieści  Salomona  18:16  „Dary  torują  człowiekowi  drogę  i  prowadzą  go  przed  wielkich  ludzi”.
To dzięki Bożym darom, jest w nas pokój i możemy służyć Kościołowi. Żałosne jest oglądanie dzisiaj wielu
ludzi, którzy nie posiadają żadnych darów, ale walczą o miejsce i uznanie w Kościele. Jesteśmy zachęcani do
„starania się o dary duchowe, a szczególnie o dar prorokowania” (1Kor 14:1). Prorokowanie to mówienie
Bożego Słowa w taki sposób, który napomina, buduje i  pociesza (1Kor 14:3). Bóg nie daje darów tym,
którzy ich nie doceniają. Ludzie potrafią podróżować setki mil, aby słuchać człowieka, który ma przesłanie
od Boga. Jan Chrzciciel żył na pustyni i przychodzili tam ludzie z całej Judei aby go słuchać, ponieważ miał
wiadomość z nieba. 
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