
Sobota 15. júla 2017 

Piesne: ES č. 626, 540 

Text: Job 28, 12 – 15. 20 – 28 

„Ale kde je možné nájsť múdrosť a kde je nálezisko rozumnosti? ... Ajhľa, múdrosť je bázeň 

pred Pánom, rozumnosť je vyhýbať sa zlému.“  

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Múdrosť sa objavuje v čase pred stvorením vesmíru. Múdrosti existovala už v čase, keď 

existoval iba Boh. Hospodin svojou múdrosťou stvoril nebesá i zem. V Biblii je na 

niekoľkých miestach zaznamenaný životný príbeh múdrych ľudí. V 2. knihe Mojžišovej je 

zmienka o Becálélovi, ktorý bol naplnený Duchom Božím, „... múdrosťou i chápavosťou a 

zručnosťou v každej práci“ (2M 31, 3). Známy je aj biblický kráľ Šalamún, ktorý svojou 

múdrosťou prevyšoval mnoho ľudí a panovníkov staroveku. Známa je múdrosť babylonská, 

chaldejská, egyptská, grécka a rímska. Hodno spomenúť židovských znalcov Písma, mužov 

múdrych, ktorí zostavili Talmud, zbierku vysvetľujúcu miesta Starej zmluvy, i múdrosť 

Židov. Nie je náhoda, že slovo múdrosť postupne z našej reči mizne. Náhradu má poskytnúť 

rad iných výrazov: vzdelanie, inteligencia, informovanosť, kvalifikácia, chytrosť a iné. 

Biblická múdrosť tu zaradená nie je. Rozlišujeme múdrosť svetskú a múdrosť Božiu. Božie 

konanie sa vzpiera ľudskému chytráčeniu, kalkulácii, počtom. Albert Einstein raz povedal: 

„Len dve veci sú nekonečné: vesmír a ľudská hlúposť.“ To platí o škodách, ktoré človek 

spôsobuje svojimi nerozumnými rozhodnutiami. Čo s tým robiť? Dovoľme Bohu, aby nás 

usmernil, aby sme, kráčajúc cestou Božej múdrosti, robili správne, dobré a užitočné 

rozhodnutia i činy. „Múdrosť je bázeň pred Pánom, rozumnosť je vyhýbať sa zlému.“ Báť sa 

Boha znamená ctiť Ho, milovať, konať Jeho vôľu a byť Mu verný. Ako sa to prejavuje v 

tvojej náboženskej skúsenosti? Čo môžeš urobiť, aby si bol pozornejší k radám Božej 

múdrosti? Apoštol Jakub napísal: „Múdrosť, ktorá prichádza zhora je predovšetkým čistá, 

potom pokojamilovná, krotká, poslušná, plná milosrdenstva a dobrého ovocia.“ (Jk 3, 17) 

Život a dielo Ježiša Krista nám ukazujú, že On sa riadil Božou múdrosťou a naplnil Boží plán. 

On ukazuje, že múdrym a dobrým, Bohu poslušným životným štýlom môžeme získať zdroj 

šťastia a pokoja duše. Vtedy bude náš život čistý, spokojný, plný milosrdenstva a dobrého 

ovocia. Amen. 

 

Modlitba:  
Bože môj, veľké a slávne je Tvoje meno. Ty mocne a múdro panuješ nad celou zemou. 

Prosím Ťa, vlož i do môjho srdca múdrosť. Túžim po Tvojej múdrosti, počiatkom ktorej je 

bázeň pred Tebou. Preto daj mi silu vyhýbať sa zlému, daj mi silu odolávať pokušeniu, daj mi 

silu vždy Tebe dôverovať a na Teba sa spoliehať. Tvoje slovo nech vždy určuje smer môjho 

života, lebo to je tá múdrosť vzácnejšia ako zlato; to je ten poklad, ktorý len Ty môžeš vložiť 

do môjho srdca. Amen. 
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