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Šalamúnova múdrosť
1 Kráľovská 3: 16 - 25; Jakub 3: 13 - 18
Múdrosť je jedna zo základných cností, lebo ju potrebujeme pri rozhodovaní, pri riešení ťažkých
životných situácií, proste všade, kde čelíme problému alebo otázke, ktorá zdanlivo nemá
východisko. Ako hovoril Tomáš Akvinský, múdrosť je potrebná tam, kde zdravý úsudok nestačí, kde
obyčajné ľudské postupy a cesty nikam nevedú; tam, kde sme nútení akoby vidieť do vnútra,
k podstate človeka a problému.
-

Pred akým „neriešiteľným“ problémom alebo
konfliktom teraz stojíš?

Cnosti sú tie ingrediencie našich
rozhodnutí a činov, ktoré zásadným
spôsobom prispievajú k tomu, aby sme
si vytvorili dobré návyky a napredovali
tak smerom k zbožnosti. A zbožnosť je
potrebná, lebo len tí, ktorí majú čisté
srdce, môžu uvidieť Boha. Tu aj tam.

Šalamún je starozákonným vzorom múdrosti. Požiadal
o dar múdrosti, keď sa mu v Gibeóne prisnil Boh, preto,
aby mohol dobre spravovať Izrael. Špecificky žiadal o
„načúvajúce srdce“, ktoré by mu pomohlo rozlišovať
medzi dobrým a zlým (1 Kr 3: 9). Práve tento termín „načúvajúce srdce“ naznačuje, že múdrosť,
o ktorej tu hovoríme nie je chladná kalkulácia, ale kultivácia pružného a citlivého načúvania Bohu
aj ľuďom. Koreňom múdrosti je tak citlivosť na Boží aj ľudský hlas.
-

Ako v tvojom probléme alebo ťažkej situácii môžeš viacej a citlivejšie načúvať Bohu
a ľuďom? Ako sa za to môžeš modliť? Koho sa môžeš opýtať na radu?

Šalamúnova prosba je hneď vyskúšaná takmer beznádejnou situáciou. Ku kráľovi prídu dve ženy
prostitútky, ktorým sa obom v tom istom čase narodil syn. Jeden z chlapcov zomrel a teraz si každá
z nich činí nárok na toho, ktorý ostal nažive. Problém, ktorému Šalamún čelí sa práve nedá vyriešiť
podľa bežných princípov, lebo nie sú svedkovia ani dôkazy a každá žena tvrdí, že je matkou živého
syna. Šalamún zareaguje nečakane. Poručí priniesť meč a chystá sa rozotnúť živého syna napoly, čo
napokon vyprovokuje skutočnú matku k tomu, že sa odhodlá svojho dieťaťa radšej vzdať, len aby
ostalo nažive.
Skutočnosť, že Šalamún pozdvihne meč nad živé dieťa vyzerá na prvý pohľad bláznivo až
nebezpečne, ale napokon vynesie na povrch - tak ako v prípade Abraháma, ktorý pozdvihol nôž
nad telo svojho syna - postoje a motívy sŕdc, ktoré boli do tej doby oku neviditeľné. Lúč múdrosti
vyzerá najskôr bláznivo, ale nakoniec zjaví zámery sŕdc. V tom je tiež toto riešenie vlastne slovom
Božím, ktoré preniká hlboko do nášho vnútra a rozsudzuje naše najhlbšie presvedčenia (Heb 4:12).
-

Ako by si mohol tvoju situáciu rozotnúť tak, aby vyšli najavo postoje a motívy sŕdc?
Akú otázku by si mohol položiť sebe aj ostatným zainteresovaným?
Je tu nejaký návrh, ktorý by sa v tomto prípade mohol stať pre teba „živým Božím slovom“?
V čom ti Šalamúnova múdrosť môže byť príkladom?
Poznáš niektorých takto múdrych ľudí, pred ktorých by si mohol predniesť svoj problém?
Skús sa otvoriť Bohu všetkej múdrosti, aby ťa mohol obdarovať darom svojej múdrosti pre
situáciu, s ktorou zápasíš.
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