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Sobota 13. mája 2017 

Piesne: ES č. 616, 498 

Text: Pr 8, 22 – 31 

„Od vekov bola som utvorená, od prapočiatku zeme. ... ja som bola u Neho ako miláčik, bola som 

Jeho rozkošou deň čo deň, hrávala som sa pred Ním v každý čas...“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Dnes nás oslovuje kráľ Šalamún, hovoriac ako ten, ktorý dostal múdrosť od Pána Boha ako dar. 

Keď hovorí, hovorí o Božej múdrosti, a ide až tak ďaleko, že túto múdrosť zosobňuje. 

V prečítanom texte múdrosť vystupuje ako osoba. Keď sa človek nad týmto duchovne vo viere 

stíši a nechá sa osloviť, v bázni sa pýta, či vlastne smie o múdrosti Božej, ktorá prevyšuje 

rozumnosť človeka, vôbec hovoriť. Šalamúnovi to bolo dané od Pána Boha. Múdrosť, ktorú mu 

dal Pán Boh, neznamenala, že Šalamún bol múdry ako osoba, ale že mu Pán Boh dal múdrosť 

ako dar, a oná múdrosť Božia pôsobí skrze Šalamúna. „... báli sa kráľa, lebo videli, že v ňom 

pôsobí Božia múdrosť...“ (1Kr 3, 28) Táto múdrosť nie je vždy so Šalamúnom – to vieme zo 

správ o jeho živote. Z Písma svätého vieme, že túto múdrosť nemal od narodenia, ale dostal ju z 

Božej vôle. Keď hovoril v tejto múdrosti, nehovoril to on, ale skrze neho hovorila múdrosť 

Božia. Netreba obdivovať človeka Šalamúna, ale treba obdivovať a chváliť Pána Boha. Táto 

múdrosť nám hovorí nádherné veci, ktoré prevyšujú naše poznanie, a ktoré utvrdzujú našu vieru 

v Pána Boha. Aj Pán Ježiš hovorí o tejto múdrosti v podobnom zmysle slova: „Preto aj múdrosť 

Božia povedala: Pošlem k nim prorokov a apoštolov...“ (L 11, 49) A keď Peter vyznáva: „Ty si 

Kristus, Syn Boha živého“, počujeme od Pána Ježiša aj tieto slová: „... telo a krv ti to nezjavili, 

ale môj Otec, ktorý je v nebesiach.“ (Mt 16, 16 – 17) Pán Boh nedal túto múdrosť iba 

Šalamúnovi. Veľký je počet svedkov, ktorý konali v moci múdrosti Božej: Daniel, Jób a iní. No 

všetkých prevyšuje náš Spasiteľ Ježiš Kristus. V Ňom je plnosť Božej múdrosti. Ak sme na 

začiatku mohli žasnúť nad tým, ako hovorí Šalamún v moci múdrosti Božej, o to viacej môžeme 

žasnúť v bázni pred Pánom Bohom v zjavení múdrosti Božej v diele spasenia hriešneho ľudského 

pokolenia v Kristovi Ježišovi. „Keďže svet (vlastnou) múdrosťou nepoznal Boha v Jeho múdrosti, 

zaľúbilo sa Bohu spasiť veriacich bláznovstvom kázania (o Kristovi): ... kážeme aj Židom, aj 

Grékom Krista, Božiu moc a Božiu múdrosť.“ (1K 1, 21 – 24) Amen. 

 

Modlitba:  

Otče náš, ktorý si v nebesiach, k Tebe volám z tohto údolia tieňov a smrti s vďakou a prosbou. 

Ďakujem za Tvoju Božiu múdrosť, ktorá stvorila nebesá i zem a nám je dokonale preukázaná 

v Kristovi Ježišovi, Tvojom Synovi a našom Spasiteľovi. Prosím Ťa, veď ma časnosťou života vo 

svojej múdrosti, ktorá nám je zjavená v Kristovi Ježišovi. Tebe buď vďaka i sláva. Amen. 
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