
Zamyslenia na týždeň po 10. nedeli po Svätej Trojici 
 

Pondelok 6. augusta 2018 

Piesne: ES č. 236, 314 

Text: 1Kr 3, 16 – 28 

„16Vtedy prišli ku kráľovi dve neviestky a postavili sa pred neho. 17Jedna z nich povedala: 

Ó, pane môj, ja a táto žena bývame v jednom dome. A ja som porodila pri nej, v dome. 

18Potom, na tretí deň po mojom pôrode, porodila aj táto žena, a boli sme spolu. Nik iný nebol 

s nami v dome; jedine my dve sme boli v dome. 19V noci však syn tejto ženy zomrel, lebo ho 

priľahla. 20Uprostred noci vstala, a kým tvoja služobnica spala, vzala odo mňa môjho syna, 

priložila si ho k prsiam, a svojho mŕtveho syna priložila k mojim prsiam. 21Keď som ráno 

vstala nakojiť si syna, hľa, bol mŕtvy. Ale keď som sa naň ráno dobre pozrela, nebol to môj 

syn, ktorého som porodila. 22Nato druhá žena povedala: Nie! Môj syn je živý, a tvoj syn je 

mŕtvy. Ale ona hovorila: Nie! Tvoj syn je mŕtvy, a môj živý! Tak sa vadili pred kráľom. 

23Kráľ povedal: Táto vraví: Tento živý je môj syn, a tvoj syn je mŕtvy. Aj druhá tvrdí: Nie! Jej 

syn je mŕtvy, a môj živý. 24Kráľ rozkázal: Vezmite meč! Priniesli meč pred kráľa, 25a ten 

pokračoval: Rozotnite živé dieťa na dvoje a dajte polovicu jednej a polovicu druhej. 26Nato 

žena, ktorej syn bol ten živý, obrátila sa na kráľa, lebo sa pohlo jej vnútro pre jej syna: Ó, 

pane môj, dajte jej to živé dieťa a nezabíjajte ho! Ale tamtá nástojila: Nech nebude ani moje, 

ani tvoje! Rozotnite! 27Vtedy kráľ rozhodol: Dajte tejto živé dieťa a nezabíjajte ho, ona je 

jeho matka! 28Celý Izrael sa dopočul o rozsudku, ktorý kráľ vyniesol, a báli sa kráľa, lebo 

videli, že v ňom je Božia múdrosť na prisluhovanie práva.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Prirovnanie „byť múdry ako Šalamún“ sa používa až dodnes. Múdrosť je mať správne 

odpovede v správny čas – a to aj vtedy, keď stojíme pred ťažkým životným rozhodnutím. 

Vtedy len dobrý úsudok nestačí. Treba preniknúť k podstate problému. Kráľ Šalamún dobre 

vedel, že je to neraz nad ľudské sily. Ako nový panovník si žiadal od Pána Boha poslušné 

srdce, aby mohol rozoznávať dobré od zlého (1Kr 3, 9). Kto poslúcha Pána Boha, záleží mu 

na realizovaní Jeho spravodlivosti a riadi sa najväčším Božím zákonom, láskou. Šalamúnova 

prosba o múdre srdce hneď prešla testom. Ku kráľovi prišli dve prostitútky. Jednej umrelo 

dieťa, udiala sa zámena bez svedkov a bez dôkazov. Ako byť v takej situácii múdry? Šalamún 

konflikt matiek vyhrotil do najväčšej možnej miery. Až meč nad živým dieťaťom ukázal 

pravdivosť citov a úmyslov matiek. Predstieraná matka by nedbala dať dieťa aj zabiť. Na 



povrch vyšlo jej chladné sebectvo, ktoré vravelo: „Keď nemám ja, nebudeš mať ani ty.“ 

Skutočná matka sa však v hraničnej situácii prejavila ako milujúca a obetavá. Radšej ustúpi, 

nie vo svojom záujme, ale v záujme dieťaťa, ktoré miluje. Jej túžbou napokon je: „Len aby 

dieťa žilo!“ To čo bolo predtým neviditeľné, sa v hraničnej situácii plne preukázalo. Boli to 

motívy konania: na jednej strane láska, na druhej strane sebectvo. A motívy aj odhalili, kto je 

v práve. Dve matky so svojimi rozdielnymi motívmi nám dávajú výbornú lekciu múdrosti. 

Sebectvo kráča vedno s túžbou po moci, aroganciou a pýchou. Uchyľuje sa k nečestným 

praktikám, podvodom a klamstvu. Býva prešpekulované a chladnokrvne kalkuluje. Láske 

však ide o podstatu veci. Možno ťahá za kratší koniec a chýbajú jej dôkazy, že má pravdu. 

Ale láska sa vie obetovať, podstúpiť riziko a prijať aj utrpenie pre dobro veci. Najsilnejším 

poznávacím znamením lásky je, že nie je sebecká. V Hymne lásky (1K 13) nájdeme aj ďalšie 

jej dôležité poznávacie znaky. Amen.  

 

Modlitba:  

Drahý Pane Bože, vyznávame, že nie vždy vieme rozoznať dobré od zlého. Daj nám túžbu žiť 

tak, ako je Tvoja svätá vôľa. Daj nám poslušnosť konať, čo je správne a spravodlivé. Prosíme 

Ťa o múdrosť v každodenných i výnimočných situáciách nášho života. Amen. 
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