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Anotace 

Bakalářská práce „Postava Moudrosti v Písmu svatém“ se zabývá nejprve tématem 

moudrosti obecně, poté pojetím moudrosti dnes, v kulturách Blízkého východu (v 
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9,6. K rozborům textů je použita narativní metoda a jazykové dělící prostředky a v 

závěru práce jsou hlavní témata obou pojetí moudrosti porovnány. Pozornost bude 

zaměřena na témata, v kterých se texty shodují nebo jsou si podobné. 
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Úvod 

Téma Postava Moudrosti v Písmu svatém by mohlo ve všímavém čtenáři 

vyvolávat touhu po poznání Moudrosti, která je něco víc než jenom nějaká 

schopnost. Svou výjimečností vyniká starostlivou „mateřskou“ péčí, je 

výjimečná jako starostlivá manželka či kárající učitelka
1
 a také se vyjadřuje 

k počínání adresáta, přičemž bere ohled na důsledky jeho jednání. Svými 

božskými atributy se Hospodinu přibližuje, ale odlišuje se lidskými projevy 

člověka. U Moudrosti se dá pozorovat podobnost s Božím i lidským 

jednáním. 

Vedle této postavy dokládá Písmo svaté i jí obdařené „velké“ či známé 

osobnosti Starého i Nového zákona, které se moudrostí vyznačovali, chceme-

li, které se svou moudrostí stali na určitou dobu středem pozornosti jiných 

lidí. Snad každému se vybaví známá postava Starého zákona Šalomoun, i o 

něm bude v práci zmínka. Moudrost má s lidmi, kteří byli obdařeni moudrostí 

také jistě společné nebo třeba jen podobné rysy. 

Rozbor se bude týkat starozákonních textů Př 8,1-9,6 a Mdr 7,22-8,1. Byly 

vybrány texty, které se nějakým způsobem napomohly přiblížit obraz 

Moudrosti. V práci po provedení rozboru po verších či skupinách veršů textu 

z Přísloví a po klíčových slovech v textu Knihy moudrosti bude porovnáno 

pojetí moudrosti v Přísloví s pojetím v Knize moudrosti. 

K rozboru jsou primárně použity texty českého ekumenického překladu 

bible (ČEP) a „přidaná hodnota“ poznámkového aparátu Jeruzalémské bible 

(JB).  

                                                 

 

1
 Srov. SLÉON-DUFOUR, Xavier. Slovník biblické teologie. Vyd. 2., reprint 1. čes. 

vyd. Praha: Academia, 2003, xix, 658 s. ISBN 80-200-1127-7, s. 242. 
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1. Pojem moudrost a moudrý 

Moudrost byla rozšířena mezi lidem, kde se člověk stával moudrým 

prostřednictvím zkušenosti a ponaučení
2
. Na několika místech v bibli učí 

jednat člověka zcela konkrétní moudrost a učí, jak se prosadit v životě, např. 

Šalomoun v 1Kr 3. V podstatě má za cíl integraci člověka do řádu světa
3
. 

J. Hrbata charakterizuje moudrost jako „schopnost poznat a volit nejlepší 

prostředky vedoucí k cíli.“
4
 Moudrost je vypěstovaný a usměrněný životní 

postoj, zatímco inteligence je určitá kapacita jedince či kolektivu pro řešení 

problémů. Inteligence je navíc využitelná jak ve smyslu moudrosti tak i 

proti ní. Mnozí inteligentní lidé se nechovají vždy moudře. 

Slovník českých synonym
5
 uvádí ke slovu moudrý rovnocenné slovo 

inteligentní, ke kterému nejen člověk dnešní doby může zaujmout z jistých 

důvodů kritický postoj jeho použití, protože ne vždy, jak potvrzuje židovsko-

křesťanská tradice, se významy slov moudrý a inteligentní překrývají.
6
 

                                                 

 

2
 Srov. ROLOFF, Jürgen, Hans SCHMOLDT, Klaus KOCH a Eckart OTTO. Reclams 

Bibellexikon. 6. Aufl. Stuttgart: Phillipp Reclam jun., 2000, s. 544. 

3
 Srov. ROLOFF Jürgen, Hans SCHMOLDT, Klaus KOCH a Eckart OTTO. Reclams 

Bibellexikon. 6. Aufl. Stuttgart: Phillipp Reclam jun., 2000, s. 544. 

4
 HRBATA, Josef. Klíč ke Starému zákonu. 1. vyd. Brno: Cesta, 1993, s. 159. 

5
 [2013-10-17] .<http://www.slovnik-

synonym.cz/web.php/hledat?typ_hledani=prefix&cizi_slovo=moudry>. 

6
 Srov. MLČOCH, Lubomír. Moudrost a víra bez lásky. Teologické texty 2002, č. 2-3, 

s. 104. 

http://www.slovnik-synonym.cz/web.php/hledat?typ_hledani=prefix&cizi_slovo=moudry
http://www.slovnik-synonym.cz/web.php/hledat?typ_hledani=prefix&cizi_slovo=moudry
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1.1. Prvky moudrosti 

Hlavními prvky moudrosti jsou učenlivá otevřenost, také a hlavně 

vůči Hospodinu a jeho slovu. Dalším prvkem je přiměřený způsob v přístupu 

k poznané skutečnosti, dále pak schopnost rozlišit dobrou radu od špatné, 

pomocí rad od zkušených lidí anebo si dokázat poradit sám. Moudrost se 

projeví až ve správném činu. I pro ni platí, tak jako pro ostatní ctnosti, 

postupovat těmito kroky „vidět, zhodnotit, jednat“.
7
 Zásadní roli pro život 

člověka hraje moudrost ve svědomí
8
. 

 

1.2. Chápání moudrosti v dnešní době 

V současné době se za moudrého člověka považuje ten, který umí plánovat 

svá životní rozhodnutí, s cílem naplnit život smysluplně, nebo člověk 

výjimečný v určité oblasti, který se o něco zasloužil či něco dokázal, anebo 

dokonce ten, který svá rozhodnutí dělá nejen na základě nabytých vědomostí, 

ale i praktických zkušeností. 

                                                 

 

7
 Srov. SCHÖNBORN, Christoph a Blanka PSCHEIDTOVÁ. Rozhodni se pro život: 

Komentář ke Katechismu katolické církve o křesťanské morálce. 1. vyd. Kostelní Vydří: 

Karmelitánské nakladatelství, 2000, s. 23. 

8
 Srov. POSPÍŠIL, Zdeněk a Bohumil KOLÁŘ. Katechismus katolické církve. 2., dopln. a 

uprav. vyd., 1. v Karmelitánském nakl. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 

2001, s. 455. 
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2. Moudrost v egyptské a mezopotámské kultuře 

Všechny orientální kultury hledaly moudrost. Texty o moudrosti se 

dochovaly z Egypta a z Mezopotámie
9
. V kultuře egyptské a mezopotámské 

existují analogické literární formy i analogická myšlenková schémata 

k izraelské moudrosti, ale chybí podstatné zapojení moudrosti do dynamiky 

Božího zjevení
10

. Zmínky o moudrosti egyptské
11

, odpovídají v prorocké 

polemice protikladu moudrosti světa a moudrosti Boží
12

. 

Autoři i adresáti egyptského druhu literatury se nachází mezi úředníky 

Jeruzaléma a provinčních městech
13

 a stejně je tomu tak i v mezopotámské 

společnosti (písaři a kněží)
14

 

 

2.1. Moudrost v egyptské kultuře 

Součástí staroegyptského písemnictví je životní moudrost a výchovná 

instrukce „jak žít“. Hlavním zdrojem jsou knihy, které nabízí rady do života. 

Označují se staroegyptským názvem sbójet
15

. 

                                                 

 

9
 LÉON-DUFOUR, Xavier. Slovník biblické teologie. Vyd. 2., reprint 1. čes. vyd. 

Praha: Academia, 2003, xix, s. 241. 

10
 Srov. HŘEBÍK, Josef. Moudrost ve Starozákonním Izraeli. Teologické texty 2006, č. 

3, s. 139. 

11
 A také moábské a edómské. 

12
 FLOSSMANN, Karel. Moudrost ve Starém zákoně. Vyd. 1. Praha: Ústřední církevní 

nakladatelství, 1989, s. 271.  

13
 Srov. DUKA, Dominik. Úvod do Písma svatého Starého zákona. 2. vyd. Praha: 

Československá provincie Řádu bratří kazatelů, 1992, s. 69-70. 

14
 Srov. Prameny moudrosti: mudroslovná literatura staré Mezopotamie. 1. vyd. 

Praha: OIKOYMENH, 1995, s. 9. 

15
 Srov. Vedle díla sbójet existuje druh literatury, který se zabývá přírodou: 

Onomastica – seznam jmen. Amenemopetovo Onomasticon obsahuje seznamy jmen a 

názvů, osob, úřadů, míst, atd. Srovnatelné jsou s ním pasáže seznamů v Jób 38,12-41; Sír 

43,1-25; Ž 147,1-12. Srov. FLOSSMANN, Karel. Moudrost ve Starém zákoně. Vyd. 1. 

Praha: Ústřední církevní nakladatelství, 1989, s. 93.  
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K základním koncepcím egyptského myšlení patří koncepce maat
16

. Pro 

tento pojem chybí jednoznačný český výraz, který by zahrnul všechny 

aspekty tohoto egyptského termínu, nicméně volněji řečeno se jedná o to, co 

je správné. Patří sem také přírodní a společenské zákony. Úspěch v životě byl 

založen na podrobení se řádu stanovému božstvem, a pokud se nevešel do 

parametrů maat svým chováním, škodil tak svému životu. Především tento 

termín označuje jméno egyptské bohyně. 

Egyptská moudrost se vyznačovala mj. věděním, kdy mluvit a kdy mlčet 

(srov. Př 10,19-21; Sír 20,1-30). Pramenem inspirace starozákonní moudrosti 

bylo mj. Naučení Aniho, v kterém se mluví např. o rodinném životě, o ženách 

a úctě ke starším (srov. Př 15,20). Cílem výchovy byla zdrženlivost v řeči i 

v požitcích. 

Jako další k výchovným naukám se řadí Nauka Amenemopa. Nápadnou 

obdobu nalézáme u Amenemopa v Př 22,17n
1718

. 

                                                 

 

16
 Někdy musíme toto slovo přeložit jako řád (pořádek), pravdu, spravedlnost. Pojem 

též znamená světový řád, na němž všechno spočívá. FLOSSMANN, Karel. Moudrost ve 

Starém zákoně. Vyd. 1. Praha: Ústřední církevní nakladatelství, 1989, s. 89. 

17
  Amenemope: 

 Nastav své uši, naslouchej slovům, která budou vyřčena, a upni své srdce k tomu, 

abys jim porozuměl, neboť bude výhodné, jestliže je uložíš do svého nitra… Dej jim 

spočinout v samém nitru svého těla, aby se stala prahem k tvému srdci, tak dojde k přílivu 

slov, aby se stala čepem tvého jazyka… 

 Př 22,17n: 

 Nakloň své ucho, naslouchej mým slovům a upni své srdce k tomu, abys 

porozuměl, neboť bude příjemné, jestliže je uložíš ve svém nitru, aby byla 

připevněna jako čep v tvých rtech. (Překlad z egyptského i hebrejského textu. 

ŽÁBA, Zbyněk. Tesáno do kamene, psáno na papyrus. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 

1968, s. 40.) 

 Nakloň svůj sluch, slyš moje slova, všímej si mého poučení! Bude ti sladké 

střežit je v nitru, mít je pohotově na rtech. (BOGNER, Václav. Starý zákon: Knihy 

rozjímavé. 1. vyd. Praha: Ústřední církevní nakladatelství, 1978, s. 150.) 

 Nakloň své ucho a slyš slova moudrých, zaměř srdce k tomu, co jsem poznal. 

Bude ti k blahu, budeš-li je ve svém nitru zachovávat, budou rovněž pohotově na 

tvých rtech. (ČEP).  

18
 Srov. FLOSSMANN, Karel. Moudrost ve Starém zákoně. Vyd. 1. Praha: Ústřední 

církevní nakladatelství, 1989, s. 89-93. 
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2.2. Moudrost v mezopotámské kultuře 

Moudrost v Mezopotámii má spíše vztahy k magii a kultu. Obsahuje ale 

také pokyny k praktickému chování a jednání a také problém utrpení. Původ, 

pozadí a zacílení babylonské literatury se od Starého zákona podstatně liší. 

Rady moudrosti obsahují některé náměty, shodné se starozákonními. 

Chránit se od špatné společnosti, laskavost k chudým, vyvarování se hádek a 

také výroky týkající se manželství, žen, přátel. Připomíná se tu jak kniha 

Přísloví, tak egyptské dílo sbójet. 

Zdrojem moudrosti jsou také příběhy. Jako příklad Flossmann uvádí 

Vyprávění o třech mládencích, které bylo zapojeno do řeckého Ezdráše - Ezd 

3,1-5,6 a které nese zásadní moment starozákonní moudrosti, jímž je motiv 

vítězící pravdy. A druhým příkladem je román o Achíkarovi, který byl 

synovcem u krále očerněn a za trest měl být popraven, ale podařilo se mu 

synovcovy intriky odhalit
19

. 

Problém utrpení se tu vyskytuje také. Třeba v akkadské básni Ludlul bel 

nemeqi
20

, která nese styčné body se starozákonní knihou Jób, nebo v básni 

Dialog o lidské bídě, která zachycuje rozhovor trpícího člověka se jedním z 

jeho přátel. Potom tento přítel upozorňuje na nevyzpytatelnost moudrosti 

Hospodinů, a že zbožnost odměnu nakonec přinese. Otázka po smyslu 

lidského života je položena v babylónském Eposu o Gilgamešovi
21

. 

                                                 

 

19
 Srov. FLOSSMANN, Karel. Moudrost ve Starém zákoně. Vyd. 1. Praha: Ústřední 

církevní nakladatelství, 1989, s. 98-99 a s. 102. 

20
 Český překlad zní: Chci chváliti pána moudrosti. 

21
 Srov. FLOSSMANN, Karel. Moudrost ve Starém zákoně. Vyd. 1. Praha: Ústřední 

církevní nakladatelství, 1989, s. 100. 
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3. Moudrost v Izraeli 

Jestli byl izraelský národ do svého usazení v zemi Kanaán orientální 

moudrostí ovlivněn či nikoli, není doloženo. Až v období králů za vlády krále 

Šalomouna se Izrael více otevřel humanismu. Od té doby písaři pěstovali 

sapienciální literaturu. 1Kr 5,10n dokládá to, že Šalomounova moudrost je víc 

než moudrost egyptská
22

. 

Vedle formy moudrosti jako znalosti života nastoupilo nejen v Egyptě, ale 

také od Šalomouna v Izraeli systematické vzdělávání sloužící k výchově 

úřednictva. K egyptské tradici měl Šalomoun přístup mj. díky své manželce 

(1Kr 3,1)
23

. 

Moudrost v Izraeli jako Boží moudrost se vyznačuje od moudrosti 

okolního světa tím, že je zakotvena v bázni před Hospodinem, je Hospodinem 

darovaná a je nabízena a dávána všem vyznavačům Hospodina
24

. 

Cesta pravé moudrosti Izraele spočívala v Božím Zákonu – Dt 4,4-6
25

 

                                                 

 

22
 LÉON-DUFOUR, Xavier. Slovník biblické teologie. Vyd. 2., reprint 1. čes. vyd. 

Praha: Academia, 2003, xix, s. 241. 

23
 Srov. STUBHANN, Matthias a Michael ERNST. Encyklopedie Bible. 1. vyd. 

Bratislava: Gemini, 1992, s. 338-9.   

24
 Srov. PÍPAL, Blahoslav. Moudrost knihy Přísloví. 1. vyd. Praha: Kalich, 1992, s. 7. 

25
 ČEP Dt 4,4-6: Bedlivě je dodržujte. To bude vaše moudrost a rozumnost před 

zraky lidských pokolení. Když uslyší všechna tato nařízení, řeknou: „Jak moudrý a 

rozumný lid je tento veliký národ!“ 
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3.1. Postavy blízké ideálu moudrosti 

Velkými, ideálu moudrosti blízkými, postavami jsou mj. David, Daniel, 

Ester, Judit a především Šalomoun. Ester se zasloužila o záchranu svého 

národa prostřednictvím diplomatického jednání, Est 8,7f a Judit 

prostřednictvím moudrosti, Júd 8,29, a ráznosti, Júd 13,4-10
26

. Moudří muži 

(a ženy - např. 2S 14,2) byli vůči těm, kterým radili, v rodičovském vztahu. 

Příkladem je příběh v Gn 45,8, v kterém byl Josef faraonovi „otcem“
27

. 

 

3.2. Moudrost Šalomounova 

Šalomoun ukázal svou moudrost mj. v 1Kr 3,16-28. V případu, v němž 

měl Šalomoun rozsoudit dvě ženy, které z nich patří živé dítě. Mohl 

rozhodnout dle znalosti zákona, který definoval u které matky je ráno živé 

dítě, také té náleží. Ale protože Šalamoun byl nejen znalý zákona a zároveň 

moudrý soudce, vyzkoušel ženy, jak moc jim jde o dobro dítěte a ne o dobro 

sebe sama. Předpokládal, že jen opravdová matka se dokáže dítěte zříc pro 

jeho dobro, pro ochranu jeho života. 

                                                 

 

26 
KOGLER, Franz. Herders neues Bibellexikon: [mit CD-ROM]. 2. Dr. der 1. Aufl. 

Freiburg im Breisgau: Herder, 2009, 12, s. 796. 

27
 Srov DOUGLAS, J. Nový biblický slovník. 2., aktual. vyd. Praha: Návrat domů, 

2009, xvii, s. 638. 
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3.3. Přínos Gerharda von Rada 

Článek Gerharda von Rada s titulem Die ältere Weisheit Israels popisuje 

starozákonní moudrost v úplně základní formě ovládnutí života. 

„Charakteristikon této formy spočívá v tom, že člověk rané doby vztahoval 

jevy ve svém okolí na určité řády či pořádky, nechápal je tedy jako náhodu 

nebo chaos. Tyto řády pak formuloval a tak je učinil použitelnými. Moudrost 

je pak vůle k penetraci k racionálnímu osvětlení a uspořádání světa, 

rozpoznávání a fixování řádů, ať už se odehrávají v příbězích lidského života 

nebo v dějích ryze přírodních, mimolidských.“
28

 

                                                 

 

28
 FLOSSMANN, Karel. Moudrost ve Starém zákoně. Vyd. 1. Praha: Ústřední církevní 

nakladatelství, 1989, s. 68. 
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4. Rozměry moudrosti v Bibli 

Moudrost je pojem, který může znamenat určité biblické knihy, které se 

zabývají biblickou moudrostí nebo jak tomu bylo ve starověkém světě 

zvykem, může se jednat také o „učitele moudrosti“, tedy o moudré lidi. 

Vedle proroků a kněží za dob Izaiášových a Jeremiášových byli moudří 

součástí zvláštní třídy. Jejich úkolem bylo dávat rady v každé životní 

záležitosti
29

. 

Izajáš mluví o Boží moudrosti, která řídí přírodní
30

 a historické
31

 procesy. 

„I moudrost odvozená z přirozených schopností nebo získaná ze zkušeností je 

darem jeho milosti, protože tuto moudrost umožňuje Boží stvořitelská 

činnost.“
 32

 

 

Za pravou moudrost se považuje dar moudrosti od Hospodina, který 

člověka obdařuje schopností rozlišovat mezi dobrem a zlem
33

. Králové, David 

– 2S 14,20 a Šalomoun – 1Kr 3,9.12, a vůdce Jozue – Dt 34,9 byli obdařeni 

moudrostí, kterou potřebovali ke správným zodpovědným rozhodnutím 

v politických i společenských záležitostech
34

.  Vedle ní/pravé Moudrosti se 

setkáváme s pochybnou (falešnou) moudrostí. Ta se vyskytuje v Gn 3,1, když 

byl Adam sváděn hadem k poznání dobra a zla, v Jer 8,8 u znalců zákona a 

písařů, kteří vše posuzovali podle lidských měřítek nebo také v Iz 29,15nn u 

královských rádců, kteří se zabývají jen čistě lidskou politiku
35

 

                                                 

 

29
 Iz 19,12; 29,14; Jr 8,8n; 18,18 

30
 Iz 28,23-29 

31
 Iz 31,2 

32
 DOUGLAS, J. Nový biblický slovník. 2., aktual. vyd. Praha: Návrat domů, 2009, 

xvii, s. 638. 

33
 Srov. 1 Kr 3,9 

34
 Srov. DOUGLAS, J. Nový biblický slovník. 2., aktual. vyd. Praha: Návrat domů, 

2009, xvii,, s. 638. 

35
 Srov.  LÉON-DUFOUR, Xavier. Slovník biblické teologie. Vyd. 2., reprint 1. čes. vyd. 

Praha: Academia, 2003, xix, s. 241-2. 
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Proroci varovali před zmocněním vlastní chytrostí -  Jer 8,9, srov. Iz 5,21, 

a ukazovali na pomíjivost moudrosti moudrých – srov. Iz 29,14. Vedle 

proroků a kněží za dob Izaiášových a Jeremiášových byli moudří součástí 

zvláštní třídy. Jejich úkolem bylo dávat rady v každé životní záležitosti, Iz 

19,12; 29,14; Jr 8,8n; 18,18. V bibli se mj. píše o egyptských mudrcích a 

věstcích v Gn 41,8; Ex 7,11. 

 

V Novém zákoně jsou moudří ti, kteří se neřídí a nedávají svést 

„moudrostí“ tohoto věku - 1K 2,6; Ř 1,22, ale věří „bláznovství evangelia“ a 

„pohoršení kříže“  - srov. 1K 1,19-30. Takové moudrosti učí samozřejmě jen 

Duch Boží - 1K 2,10-16.“
36

 

„Moudrost v plném slova smyslu patří jedině Hospodinu.“
37

. 

                                                 

 

36
 Srov. STUBHANN, Matthias a Růžena DOSTÁLOVÁ. Encyklopedie Bible. 1.vyd. 

Bratislava: Gemini, 1992, s. 401. 

37
 DOUGLAS, J. Nový biblický slovník. 2., aktual. vyd. Praha: Návrat domů, 2009, 

xvii,, s. 638. 
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5. Pojetí moudrosti ve Starém zákoně 

Rozlišuje se mezi dvěma druhy moudrosti. Prvním druhem moudrost je 

moudrost ve smyslu poznání správného směru či řádu, moudrosti jakožto daru 

od Hospodina, jenž dostal a správně využil např. Šalomoun či David 

k moudrému rozhodování ve věcech správy státu či ve věcech společenských, 

což dokládá spravedlnost jejich rozhodnutí a jednání. 

Druhým typem modrosti je světská moudrost, čili moudrost bez 

Hospodina, získaná na základě svých vlastních schopností, uvažováním, 

rozumností. Tato světská moudrost ale nemusí být na překážku moudrosti 

Boží, nevede-li k namyšlenosti a pýše toho, kdo ji získává. I v Bibli se někdy 

moudrostí rozumělo umění správně zvolit cíl cesty, vypracovat správný plán 

aktivit a dovést běh dění k cíli. 

Oba typy moudrosti se nachází ve starozákonních mudroslovných knihách 

Job, Žalmy, Přísloví, Kazatel, Píseň písní, Sírachovec a Kniha moudrosti
38

.  J. 

Hrbata vypočítává sedm mudroslovných knih Starého zákona
39

, z nichž 

některé zachycují předexilní mudrosloví a ostatní poexilní mudrosloví 

Izraele
40

. 

Odlišují se od sebe tím, že v předexilním mudrosloví Izraele „jde 

především o životní moudrost z víry a z životních zkušeností v přesvědčení, 

že existence věřících lidí je existencí v Božím světě.“
41

 Patří sem nejstarší 

části knihy Přísloví a také části Velepísně. 

                                                 

 

38
 Srov. HRBATA, Josef. Klíč ke Starému zákonu. 1. vyd. Brno: Cesta, 1993, s. 195. 

39
 Knihy Přísloví, Jób, Kazatel, Sírachovec a Kniha moudrosti tvoří tzv. sapienciální 

pentateuch, který se zabývá pouze mudroslovnou tématikou. 

40
 V porovnání s výčtem v publikaci G. Vlkové Úvod do prorocké a mudroslovné 

literatury J. Hrbata přidává k výčtu knihy Píseň písní a Žalmy, ale nezařazuje sem 

poetický spis Pláč. Srov. VLKOVÁ, Gabriela Ivana. Úvod do prorocké a mudroslovné 

literatury Starého zákona. 2., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 

2007, s. 63. A také Srov. HRBATA, Josef. Klíč ke Starému zákonu. 2. vyd., v nakl. Cesta 

1. vyd. Brno: Cesta, 1993, s. 54. 

41
 Předexilní mudrosloví je doba cca 1000-538 př. Kr. HRBATA, Josef. Klíč ke 

Starému zákonu. 2. vyd., v nakl. Cesta 1. vyd. Brno: Cesta, 1993, s. 54. 
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Poexilní mudrosloví odpovídá opatrně na těžké otázky po smyslu života a 

utrpení, např. kniha Jób
42

. Podle C. V. Pospíšila texty, v nichž dochází 

k personifikaci moudrosti, spadají jednoznačně do poexilní doby a ve většině 

případů do závěrečné fáze starozákonní epochy
43

. 

 

                                                 

 

42
 Poexilní mudrosloví je doba cca 538 př. Kr. – 1. stol. př. Kr. Srov. HRBATA, Josef. 

Klíč ke Starému zákonu. 2. vyd., v nakl. Cesta 1. vyd. Brno: Cesta, 1993, s. 54. 

43
 POSPÍŠIL, Ctirad Václav. Jako v nebi, tak i na zemi: náčrt trinitární teologie. 1. 

vyd. Praha: Krystal OP, 2007, s. 168. 
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5.1. Výrazy moudrost a moudrý ve Starém zákoně 

V bibli na 27 místech najdeme hebrejská slovesa s kořenem ḥkm
44

, ale také 

podstatná jména ḥákám
45

, ḥokmá
46

, ḥokmót
47

. Ḥkm nese význam být moudrý 

nebo stávat se moudrým. Podstatné jméno ḥákám znamená zkušený, chytrý či 

moudrý, mudrc; a abstrakta ḥokmá a ḥokmót odpovídají významu moudrost.
48

 

Hebrejské slovo ḥåkmá  se svou širokou významovou škálou zahrnuje jak 

aspekt poznání, tak i aspekt úsudku, ve smyslu uvážlivosti či soudnosti, a 

aspekt jednání jakožto schopnosti, zručnosti a zkušenosti
49

. Dále se v bibli 

vyskytuje aramejské ḥakkím a ḥokmá
50

. Celkem 340 výrazu ve Starém zákoně 

s kořenem ḥkm.  

                                                 

 

44
 Výskyt výrazu ḥkm v mudroslovných spisech: 1x v Ex, 1x v Dtn, 1x v 1Kr, 1x v Za, 

4x v Ž, 2x v Jb, 13x v Př a 4x v Kaz. JENNI, Ernst a Claus WESTERMANN. 

Theologisches Handwörterbuch zum Alten Testament. 5. Aufl. Götersloh: Kaiser, 1994, 

XLI, s. 558. 

45
 Výskyt výrazu ḥákám v mudroslovných spisech: 3x v Gn, 9x v Ex, 5x v Dtn, 1x 

v Sd, 4x v 2Sam, 3x v 1Kr, 9x v Iz, 11x v Jer, 3x v Ez, 2x v Oz, 1x v Abd, 2x v Ž, 8x 

v Jb, 47x v Př, 21x v Kaz, 2x v Est, 1x v 1Pa,  6x v 2Chr.  Tamtéž, s. 558. 

46
 Výskyt výrazu ḥokmá v mudroslovných spisech: 8x v Ex, 2x v Dtn, 2x v 2Sam, 17x 

v 1Kr, 5x v Jes, 6x v Jer, 5x v Ez, 6x v Ž, 18x v Jb, 39x v Př, 28x v Kaz, 3x v Dan, 1x 

v 1Pa a 9x v 2Pa. Tamtéž, s. 558. 

47
 Výskyt výrazu ḥokmót v mudroslovných spisech: 1x v Ž a 3x v Př. Tamtéž, s. 558. 

48
 Tamtéž, s. 557. 

49
 Srov. HŘEBÍK, Josef. Moudrost ve Starozákonním Izraeli. Teologické texty 2009, č. 

3, s. 139. 

50
  Výraz ḥakkím se vyskytuje 14x v Dn a výraz ḥokmá 1x v Est a 7x v Dn. JENNI, 

Ernst a Claus WESTERMANN. Theologisches Handwörterbuch zum Alten Testament. 5. 

Aufl. Götersloh: Kaiser, 1994, XLI, s. 558.  
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5.2. Mudroslovná tématika v biblických a 

deuterokanonických knihách 

Biblické knihy orientované na izraelské moudrosti jsou Kniha přísloví 

(Proverbia) nebo též Přísloví Šalomounova, hebrejsky ילשמ רפס nebo  משלי

 ,dále jen Přísloví, souhrnem výroků blízkých mezinárodní moudrostiשלמו 

zvláště egyptské
51

, a kniha Kazatel (Ecclesiastes) s úvahami o smrti a 

pomíjivosti všeho živého. Do okruhu moudrosti patří též kniha Jób, 

Píseň Šalomounova, částečně kniha Ester, celá řada Žalmů a některá 

vyprávění knihy Genese nesena „šalomounovskou“ moudrostí. 

Všechny tyto knihy se řadí do mudroslovné literatury Starého zákona, 

jejímž záměrem bylo vyložit a objasnit nejrůznější životní situace. Tato 

literatura se zabývá „srovnáním a hledání podobností mezi přírodním řádem a 

řádem v lidské společnosti.“
52

 

Tématicky lze k mudroslovné literatuře přiřadit nejmladší 

deuterokanonické knihy, a to Knihu moudrosti, nazývanou též Moudrost 

Šalomounova, řecky Σοφια Σαλωμωνος a Knihu Moudrosti Ježíše Ben 

Síracha, zkráceně, ale nepřesně Sírachovec
53

. 

                                                 

 

51
 Srov. FLOSSMANN, Karel. Moudrost ve Starém zákoně. Vyd. 1. Praha: Ústřední 

církevní nakladatelství, 1989, s. 13. 

52
 VLKOVÁ, Gabriela Ivana. Úvod do prorocké a mudroslovné literatury Starého 

zákona. 2., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, s. 64. 

53
 Srov. „Kniha byla v řeckých a syrských rukopisech označovaná jako Moudrost 

Ježíše, syna Sírachova, popř. jako Moudrost Ben Sír´a a ve Vulgátě jako Liber Jesu Filii 

Sirach nebo Ecclesiasticus. Vzhledem ke svému jednoznačně pozdnímu vzniku nebyla 

přijata do hebrejského kánonu.“ 

 KAISER, Otto. Odkaz alexandrijských Židů: úvod do deuterokanonických knih 

Starého Zákona. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 2006, s.125. 
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6. Personifikace moudrosti 

K personifikaci moudrosti dochází po babylonském zajetí, kdy hrozilo 

velké nebezpečí polyteismu
54

. Existují dvě hypotézy, které říkají, že 

v personifikaci v podobě ženy jde o pozůstatek mýtu o hospodyni
55

, která 

patrně byla protějškem Hospodina. Druhá hypotéza mluví o snaze zdůraznit 

ženský prvek božství56. 

 

6.1. Personifikace v textech Starého zákona 

Moudrost jako osoba je představována v textech Př 1,20-33; 3,16-19 a 8-

9,12.  

C. V. Pospíšil ukazuje na Sír 24,3-22, který se inspiruje staršími 

starozákonními výpověďmi o moudrosti a který představuje v jistém smyslu 

jeden z vrcholů starozákonní reflexe nad tajemstvím moudrosti. Také 

upozorňuje na možné styčné body v textu Sír 6,22-31 a 

v prezentaci Kristova utrpení podle evangelisty Jana
57

. 

Další místo v Bibli, které obsahuje výroky o moudrosti, i když s méně 

výraznou personifikací než v Sír 24, je Bár 3,9-4,4
58

. 

K tématu starozákonních výpovědí o moudrosti bývají přiřazovány text Jb 

28,1-28, ačkoliv v něm není jednoznačná personifikace moudrosti, a vv. 

Sír 1,1.4. 

                                                 

 

54
 Srov. Výklady ke Starému Zákonu: Jób až Píseň písní. 2. vyd., v KN 1. Kostelní 

Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1998, s. 613. 

55
 Vlivem sílícího monoteismu byla odstraněna. 

56
  Srov. ALEXANDER, Pat a David ALEXANDER. Průvodce Biblí: revidované a 

rozšířené vydání třímilionového bestselleru. 2. české vyd. Praha: Česká biblická 

společnost, 2009, s. 395. 

57
 Tamtéž, s. 169. 

58
 POSPÍŠIL, Ctirad Václav. Jako v nebi, tak i na zemi: náčrt trinitární teologie. 

Praha: Krystal OP, 2007, s. 170-1. 
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6.2. Personifikace v textech Nového zákona 

Nauka o personifikované Moudrosti se přejímá do Nového zákona, který 

na téma samostatné osoby navazuje a za Moudrost považuje samotného Ježíše 

- 1K 1,24.30
59

. 

Evangelium podle Jana identifikuje Krista s věčným Božím Slovem v J 

1,1-18
60

 a naráží tak na jeho stvořitelskou roli a roli ve zjevení. 

                                                 

 

59
 Srov. BEAUMONT, Mike. ABC Bible. 1. české vyd. Praha: Česká biblická 

společnost, 2007, s. 51. 

60
 G. I. Vlková upozorňuje na spojitost textu Prologu Janova evangelia se Sír 24. 

 Srov. POSPÍŠIL, Ctirad Václav. Jako v nebi, tak i na zemi: náčrt trinitární teologie. 

Praha: Krystal OP, 2007, s. 173. 
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7. Rozbor starozákonního textu Př 8,1-9,6 

Kapitoly Př 8-9 obsahují typické místo učení o moudrosti, která se též 

vyskytuje v Sír 1 a Sír 24, jak již bylo u personifikace zmíněno, a dále 

v Mdr 6-9
61

. 

 

7.1. Vymezení textové jednotky Př 8,1-9,6 

V Př 8,1-9,6 je nové téma personifikované Moudrosti. Od té předcházející 

textové jednotky se liší změnou tématu
62

. Konec jednotky je stanoven po 

Př 9,6. Byla zde zohledněna poznámka JB, která uvádí, že 

následující maximy ve vv. 9,7-12 byly vloženy jako komentář v. 6
63

. Jinak by 

se za nejzazší konec textové jednotky dal považovat v. 9,12 kvůli změně 

obsazení postav. Paní Moudrost je tu – vv. 9,13-18 vystřídána paní Hloupostí 

jako kontrastní osobou. 

V Př 9,1-6 jde navíc o změnu tématu, přesto tento navazující text je 

součástí této textové jednotky, v které je Moudrost představována zosobněna. 

Pro rozbor je použita narativní metoda a text z Českého ekumenického 

překladu Bible. 

 

7.2. Vymezení struktury Př 8,1-9,6 

Členění textu je vytvořeno podle obsahového zaměření, tedy podle toho, 

co je v daných verších hlavním tématem nebo na co je kladen důraz. 

                                                 

 

61
 Srov. JB, s. 1071. 

62
  Po textu o cizince následuje text o Moudrosti. 

63
 Srov. JB, s. 1074. 
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Poměrně zřetelně ohraničené úseky tvoří přehlednou strukturu kapitoly. 

V celku rozsáhlá kapitola se rozděluje do čtyř částí, v které se po úvodním 

zobrazení Moudrosti - ve vv. 1-3 nachází projev Moudrosti v přímé řeči. Ten 

tvoří jádro řeči Moudrosti, obklopené úvodním napomenutím - vv. 4-10.11 a 

závěrečným napomenutím - vv. 32-36
64

. 

 

Př 8 

A. 1 vv. 1-3  prezentace Moudrosti 

 B. 1 vv. 4-10.11  Moudrost napomíná  

  C. 1 vv. 4n   Moudrost oslovuje  

  C. 2 vv. 6-10.11  Moudrost domlouvá 

A. 2 vv. 12-21  vlastnosti Moudrosti 

A. 3 vv. 22-31  původ Moudrosti a její účast při stvoření 

  B. 2 vv. 32-36  Moudrost vybízí k naslouchání 

Př 9 

A. 1´ vv. 1-3  druhá prezentace Moudrosti 

 B. 3 vv. 4n   přímé pozvání na hostinu 

 B. 4 v. 6    Moudrost domlouvá podruhé 

 

 

7.3. Exegeze textu Př 8,1-9,6 
 

7.3.1. Moudrost volá všechny k sobě - Př 8,1-3 

Už první tři verše Př 8 obsahují volání Moudrosti. Moudrost již v nějaké 

osobní kvalitě volá zároveň s rozumností
65

 - 1b, která je patrně nejen zde 

jejím druhým já. Moudrost s rozumností se nacházejí na veřejném 

prostranství, nikoli v sapienciální škole či domácnosti. To zdůrazňuje text ve 

vv. 2n. 

                                                 

 

64
 SAEBO, Magne. Sprüche. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2012, xxi, s. 120.  

65  
„rozumnost“ – výskyt ve vv. 1b a 14b 
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V předchozích kapitolách se hodně vyskytoval dialog učitel-žák, příp. 

poučování nebo vedení k moudrosti jakožto životnímu poznání
66

. Podobně 

jako na učitele v dnešní době se klade požadavek doprovázet žáka v procesu 

učení, tak i záměr Moudrosti je doprovázet člověka a navíc směřovat 

k určitému pojetí života. 

Ve v. 2n je Moudrost představena ve třetí osobě, zrovna tak, jak byla 

představena v úvodu chvály Moudrosti v Př 1,20n. Místu, na kterém se 

Moudrost nachází, je kladen neobyčejný důraz - srov. v. 2b-3
67

. 

Moudrost vyhledává veřejnost a na svá slova klade požadavek všeobecné 

platnosti. Nárok její přítomnosti na veřejnosti chce pravděpodobně vyjádřit 

důležitost a možnost sdělení co nejširšímu publiku. Její pozvání jsou spíše 

nařízením než zdvořilostním pozváním
68

. 

 

7.3.2. Úvodní napomenutí - Př 8,4-10.11 

Ve v. 4 se sama Moudrost ujímá slova. Po oslovení pokračuje pozváním, 

kterým se obrací na všechny lidi. Sama si určuje své publikum, záleží na 

každém, jestli se jejímu naslouchání otevře. Nejsou na něj kladeny žádné 

předběžné nároky, pouze je tu výzva pro každého, který je připraven 

naslouchat. Moudrost oslovuje muže
69

 jakožto zástupce lidí
70

. 

Moudrost vyzývá k pozornosti na sebe skrze imperativy. Upozorňuje na 

svoji dokonalost, své kvality, snad proto, že má co nabídnout a že je 

nositelkou něčeho důležitého a hodnotného. 

                                                 

 

66
 HŘEBÍK, Josef. Moudrost ve Starozákonním Izraeli. Teologické texty 2006, č. 3, s. 

141. 

67
 Srov. MURPHY, Roland E. Word biblical commentary. [1st ed.]. Nashville: Thomas 

Nelson, 1998, lxxv, s. 49. 

68
 Srov. PLÖGER, Otto. Sprüche Salomos (Proverbia). Neukirchen-Vluyn: 

Neukirchener Verlag, 1984, s. 88. 

69
  ČEP Př 8,4a.„Na vás muži, volám“ a Př 8,5aα „Prostoduší, pochopte“ 

70
 Srov. Výklady ke Starému Zákonu: Jób až Píseň písní. 2. vyd., v KN 1. Kostelní 

Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1998, s. 612. 
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Po celý v. 5 je patrný příkazový tón řeči. Moudrost se dožaduje pochopení, 

přijetí a otevření se pokud možno každého vůči ní – zde především 

„prostoduchých“ a lidí, kteří si na své nemoudrosti víceméně zakládají – 

„hlupáci“
71

. Záměrem Moudrosti je představit doktrínu, která má posléze být 

uvedena do praxe
72

. 

Imperativy uvedené ve vv. 5n by měly být vztaženy k sobě navzájem. 

Moudrost apeluje na prostoduché, na školení intelektuálních sil, nutných pro 

životní moudrost, aby člověk mohl slyšet a vnímat to, jaké vzácné dary mu 

Moudrost nabízí. 

 

Imperativem „Slyšte“ - v. 6 začíná další část projevu Moudrosti. Hned na 

to až do v. 8 Moudrost představuje své přednosti: pravdomluvnost - v. 7 

a spravedlivé výroky - v. 8. 

M. Gilbert poukazuje na to, že slova moudrosti ve vv. 7n odrážejí popis 

Hospodina v Mojžíšově písni - Dt 32,4n
73

. V. 9 naznačuje, že odměna 

se dostane tomu, kdo kladně zareaguje na výzvy, vyřčené Moudrostí. 

Jak člověk zareaguje na výzvy, záleží jednak na jeho dispozicích a jednak 

na jeho rozhodnutí, jaký zaujme postoj. Ve v. 9 se pravděpodobně počítá 

s těmi, kteří dispozice mají, ale nejsou rozhodnuti a ty chce přivést 

k souhlasu. 

Ve v. 9 je nabídka přímé, správné cesty, ze které zároveň vysvítá 

podmínka, kterou buď čtenář s jistotou splňuje, takže je pro něj povzbuzením 

„na cestě za smyslem života“, anebo ho vtahuje do hloubky sdělení a zároveň 

tedy k přivedení na cestu k moudrosti. 

Tedy formováním, výchovou, svých intelektuálních sil lze získat vhled, že 

pravda je v protikladu se zločinností a přímost je v protikladu s prohnanou 

lstivostí – vv. 7-10. 

                                                 

 

71
  Srov. Tamtéž, s. 612. 

72
 Srov. MURPHY, Roland E. Word biblical commentary. [1st ed.]. Nashville: Thomas 

Nelson, 1998, lxxv, s. 50. 

73
 Tamtéž, s. 50. 
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Moudrost svoji promluvu pokračuje domluvou člověka k přijetí 

napomenutí – v. 10. Apeluje na to, že se vyplatí vynaložit úsilí ji přijmout, 

i když to může být těžké a výsledek není hned vidět. Moudrost uzavírá své 

pozvání s novou výzvou, v které vyjadřuje přijetí jejího nabádání za vlastní – 

v. 10n
74

. 

 

O zvláštní pozornost si říká v. 11. Svým obsahem se podobá 

předcházejícímu verši. Odlišnost verše spočívá ve změně řečníka, kterým 

je přerušen pevný rámec přímé řeči Moudrosti. O Moudrosti se zde mluví 

ve třetí osobě. Moudrost je tu vyzdvižena nad perly a skvosty. Tím se ukazuje 

její nadřazení, které „ji charakterizuje jako hodnotu, kterou nelze docenit a 

obsáhnout lidskými měřítky.“
75

 

 

7.3.3. Vlastnosti Moudrosti - Př 8,12-21 

Tato část jednotky začíná rázným představením se Moudrosti – v. 12a. 

V následujícím verši se nachází definice bázně Boží, která je vlastní pro 

moudrost v Izraeli
76

. 

„Já“
77

 ve v. 12, jímž na sebe Moudrost upozorňuje, jde o zdůraznění 

řečníka a jeho vlastní řeči. Společné obydlí s chytrostí naznačuje vztahovost, 

tedy její předpoklad a potřebu vztahu a vymezení vůči někomu druhému. 

Kdyby neměla nic kolem sebe, ani s kým by se mohla srovnávat a nic by do 

společenství nepřinášela, ubíralo by to její hodnotu. 

                                                 

 

74
 Srov. PLÖGER, Otto. Sprüche Salomos (Proverbia). Neukirchen-Vluyn: 

Neukirchener Verlag, s. 88. 

75
 Výklady ke Starému Zákonu: Jób až Píseň písní. 2. vyd., v KN 1. Kostelní Vydří: 

Karmelitánské nakladatelství, 1998, s. 612. 

76
 Srov. SLÉON-DUFOUR, Xavier. Slovník biblické teologie. Vyd. 2., reprint 1. čes. 

vyd. Praha: Academia, 2003, xix, s. 242. 

77
 Slovo „já“ se rovněž vyskytuje ve v. 17. 
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V této první pasáži, obsahující přímou řeč, se Moudrost identifikuje s 

chytrostí - v. 12
78

 nebo s poznáním, a s tím, co se jeví jako typické pro 

královské vlastnosti: radu a sílu - v. 14. 

V. 13a pojednává o bázni Boží. V další části verše se Moudrost distancuje 

od zla a vydává svědectví o tom, jaká není
79

 a tím také ukazuje na svůj stejný 

postoj s Hospodinem. V dalším verši vyjmenovává své dvě schopnosti, které 

může nabídnout - pohotovou pomoc a bohatýrskou sílu. A opět se identifikuje 

s rozumností.  

Vedle skutečnosti, že je Moudrost samostatnou postavou, je také 

spojovníkem, prostřednicí neboli „pramenem“, z kterého čerpají králové, 

vládci, velitelé i urození  - v. 15. Tento verš s následujícím veršem zachycují 

příklady těch, kdo jednali s moudrostí. 

K charakteristikám postavy Moudrosti patří to, že vytváří 

společenství lásky – v. 17
80

. Další charakteristiky – bohatství, čest a 

spravedlnost ukazují na široké pole její působnosti, na její schopnosti. 

Nápadné je, že se jedná o morální vlastnosti směřující k dobru a snad 

související s desaterem, které je součástí Tóry. V. 17 mluví o vzájemné lásce, 

která připomíná oboustrannou lásku mezi Hospodinem a člověkem – srov. Dt 

4,29, Mt 7,98, J 14,21.23
81

. 

Jak Moudrost, tak i např. urození se vyznačovali vlastností cti – v. 18. Jim 

je také vlastní bohatství a sláva, které také ukazují na skutečnost, že 

sapienciální výuka byla určena dobře situovaným mladíkům z vyšších vrstev. 

Spravedlnost vedle toho umožňovala řádné užívání majetku i čestný úspěch.  

                                                 

 

78
 Podobně Př 8,5. 

79
 Př 8,13bc „nenávidím povýšenost, pýchu, cestu zlou, proradná ústa.“ 

80
 Zde je druhé místo, které je uvozené slovem „já“ – v. 17a. 

81
 Srov. Výklady ke Starému Zákonu: Jób až Píseň písní. 2. vyd., v KN 1. Kostelní 

Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1998, s. 613. 
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V. 19 obsahuje porovnání Moudrostí naslibovaného ovoce s drahocennými 

kameny (zlato, pročištěné stříbro) a zároveň chce říct, že v podstatě to, co 

Moudrost nabízí, má nesmírně vyšší hodnotu než hodnoty v podobě „zlata“ a 

„pročištěného stříbra“. 

Ve v. 20 zachycuje způsob jednání Moudrosti – v podobě „stezky 

spravedlnosti“ a „pěšiny práva“. Etický důraz se v textu objevuje ve v. 20, 

ale také už ve v. 13bc
82

. V následujícím v. 21 Moudrost dává své dědictví 

těm, kdo ji milují a plní jejich pokladnice proto, že moudrost obecně je něčím, 

co dává růst vlastnictví. 

 

7.3.4. Původ Moudrosti a její účast o stvoření - Př 8,22-31 

Pro přehlednost rozboru bude tato textová jednotka vv. 22-31 rozdělena 

na dvě části: vv. 22-26 a vv. 27-31. 

První část pojednává obecně o vztahu Moudrosti a Hospodina – vv. 22n
83

 a 

o popisu světa – vv. 24-26. 

Tyto verše jsou bohaté na různá časová ustanovení. Nachází se tu důležitá 

časová označení v podobě výrazů „od věků“, „od počátku“, „od pravěku 

země“ - ve v. 22b, 23b, 24b. Ve v. 22a je pozoruhodný obtížně vyložitelný 

pojem „počátek“. M. Bič upozorňuje na příbuznost výroku s Gn 1,1 a 

s J 1,1
84

. Časová určení poukazují na aktivní účast Moudrosti při stvoření, 

tedy na její existenci ještě před stvořením. V textu jde především o prvenství 

Moudrosti před stvořením a světem, a její vztah k Hospodinu i ke světu
85

. 

                                                 

 

82
 Srov. SAEBO, Magne. Sprüche. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2012, xxi, s. 

128. 

83
 A také v. 30. 

84
 Srov. Výklady ke Starému Zákonu: Jób až Píseň písní. 2. vyd., v KN 1. Kostelní 

Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1998, s. 613. 

85
 Srov. SAEBO, Magne. Sprüche. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2012, xxi, s. 

131. 
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V této textové jednotce se mj. vyskytují slovesa související s původem 

postavy Moudrosti. Slovesa „vlastnil“ a „jsem ustanovena“ – vv. 22a
86

 a 

v. 23a ukazují na počátek existence Moudrosti. A ve vv. 24b a 25b hovoří 

o momentu zrození Moudrosti. Její spojení s Hospodinem se týká momentů 

narození nebo stvoření
87

. 

V. 24 zachycuje z popisu světa svět před stvořením. Na tomto místě 

v popisu světa se ke zrození moudrosti vážou velmi nízká místa - „propastné 

tůně“ a „prameny vod“ – v. 24, a vzápětí v dalším verši „hory“ a „pahorky“ –

 v. 25 a nakonec „zem a širý kraj“ – v. 26. Zdůrazňuje se tím, že zem je 

místem setkání, prostorem, ve kterém žije člověk a tak i prostorem, ve kterém 

působí Bůh a jeho Moudrost
88

. 

Druhá část této textové jednotky pojednává o moudrosti během stvoření 

světa - vv. 27-31. V této koncepci stvoření chybí stvoření člověka
89

. 

Místo explicitní přítomnosti Moudrosti ve stvoření jsou nebesa. Vv. 27-29 

popisují postup opačný ve srovnání s vv. 24n, tedy postup od stvoření oblohy, 

nejvyššího místa k nejnižšímu. Ve v. 29
90

  jsou stanoveny meze vodám 

a zemi, resp. všeho, co nebesa obklopují. 

Verš 30 se skládá ze třech větných částí; druhá a třetí část končí všeobecně 

uvedeným časovým údajem („den za dnem“ a „v každé době“).
91

 

                                                 

 

86
 Ve v. 22 je na místo Moudrosti v centru pozornosti Bůh. 

87
 Srov. SAEBO, Magne. Sprüche. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2012, xxi, s. 

116. 

88
 Srov. FUCHS, Hans F. Sprichwörter. 1. Aufl. Würzburg: Echter, 2001, s. 67. 

89
 Zmínka o člověku se nachází jen ve v. 31b, srov. Mdr 9,2. Srov. Sprüche, s. 129. 

90
 Ve v. 29 tvoří trojverší. První část verše – v. 29a je zdůvodněna další částí verše - v. 

29b a třetí část verše – v. 29c nese stejný smysl jako v. 29a. 

91
 Srov. PLÖGER, Otto. Sprüche Salomos (Proverbia). Neukirchen-Vluyn: 

Neukirchener Verlag, 1984, s. 95. 
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Vv. 30n přesně vymezují vztah Moudrosti a Hospodina – byla Mu „věrně
92

 

po boku“ -  v. 30aα a také vztah Moudrosti a člověka. Verše pojednávají o 

věrnosti Moudrosti po Hospodinově boku a radostném (potěšujícím) hraním 

si před Hospodinem a na jeho zemi, která je jeho dílem stvoření. H. F. Fuhs 

ve svém komentáři uvádí v poznámce k tomuto verši, že hra Moudrosti před 

Hospodinem znázorňuje kultickou hru egyptské bohyně Maat a Hathor, která 

dává impulz k dalšímu konání Boha Stvořitele
93

. 

Obdobně o těsném vztahu s Hospodinem, ale na jiném místě v Bibli, kde 

na místě Moudrosti stojí Syn, mluví evangelium podle Jana. Toto místo – v. 

30n a výroky evangelia podle Jana – J 3,35; 5,20 mají za cíl ukázat osobní 

zájem Hospodina na díle, které koná jeho Moudrost a které dokonal Ježíš 

Kristus
94

. Celá perikopa připomíná christologické úvahy Ko 1,15-20, srov. J 

1,1-3. 

 

7.3.5. Moudrost vybízí k naslouchání – Př 8,32-36 

Tato jednotka je uvedena slovy „Nyní tedy“, po nichž následuje první 

výzva k pozornosti – v. 32a
95

 a dál je v textu hned vzápětí ještě druhá výzva – 

ve v. 33a. Mezi výzvami se nachází blahoslavenství – „blaze těm“ ve v. 32b a 

další blahoslavenství je také – „blaze člověku“ ve v. 34a. V následujícím verši 

se objevuje opět výraz „nalézání“ - v. 35. V tomto verši je hlavním tématem 

„život“. V protikladu k němu stojí v. 36, pojednávající o tématu „smrti“. 

                                                 

 

92
 Bič uvádí, že pravděpodobně bylo slovo věrně vneseno z nějakého egyptského 

pramene. Výraz věrný je opis pro hebrejské slovo amon, jež je zároveň jménem 

egyptského Hospodina Amona. Srov. Výklady ke Starému Zákonu: Jób až Píseň písní. 2. 

vyd., v KN 1. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1998, s. 615. 

93
 „Weisheitliches Denken ist eine wichtige Verbindungslinie vom Alten Testament ins 

Neues Testament und umgekehrt.“ 

94
 Výklady ke Starému Zákonu: Jób až Píseň písní. 2. vyd., v KN 1. Kostelní Vydří: 

Karmelitánské nakladatelství, 1998, s. 614. 

95
 První výzva – v. 32a je identická s Př 7,24. Srov. SAEBO, Magne. Sprüche. 

Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2012, xxi, s. 123. 
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Moudrost lze propojovat se správnou volbou cesty
96

, kterou je ona sama - 

v. 32. Vzápětí vyzývá ke slyšení, snad chce nepřímo říct k otevření srdce
97

 

ve spolupráci s rozumem každého člověka - v. 33. Potom vysvětluje, 

jak člověk dojde blaženosti a své odměny plnost života a zalíbení 

u Hospodina - v. 34
98

. 

Jednotka končí zřetelným sdělením toho, co bude následovat po 

rozhodnutí se „pro moudrost“ – v. 35 a konstatováním toho, co bude, když si 

člověk zvolí cestu opačnou – v. 36. 

 

7.3.6. Hostina Moudrosti - Př 9,1-6 

Jasné členění jednotky tvoří: postavení domu se sedmi sloupy - v. 1, 

připravení hostiny – vv. 2n, pozvání na hostinu – vv. 4n, které vyúsťuje 

ve všeobecné napomínající zvolání – v. 6. 

Moudrost je technicky schopná a je popsaná v hlubokých symbolech. 

V symbolu sedmi sloupů je naznačen božský původ Moudrosti, ohodnocení 

jejího domu jako místa nebeského odpočinku a také místo, v kterém je dost 

prostoru pro všechny zájemce. Protože sedm sloupů označovalo mj. božiště 

bohyně Matky, není vyloučeno, že by mohlo jít o posvátný objekt. Nicméně 

číslo sedm je symbolem plnosti, dokonalosti – podobně jako Kristus, srov. 

Ko 1,19; 2,3
99

. 

                                                 

 

96
 Výraz „cesta“ zde může být metaforou pro způsob života – srov. 2,12n.20; 4,15; 

7,25nn. Srov. SAEBO, Magne. Sprüche. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2012, xxi, 

s. 123-5. 

97
 Moudrost člověk nalézá jen tehdy, když prosí o otevřené uši, aby byl schopen vnímat 

to, ale sám není schopen registrovat. Člověk totiž může být otevřený, ale jen když mu 

Bůh pomůže. Srov. HELLER, Jan. Na čem mi záleží. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2009, s. 

72. 

98
 Srov. Výklady ke Starému Zákonu: Jób až Píseň písní. 2. vyd., v KN 1. Kostelní 

Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1998, s. 615. 

99
 Srov. Tamtéž, s. 616. 
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Ve v. 2 zmínka o porážce dobytčete poukazuje na obětní hod, který 

Moudrost používá jako prostředek či možný způsob pozvání do 

společenství
100

. Moudrost nezve sama. Pověřila k tomu také své dívky, 

obdařené služebným poslání – v. 3. 

Dalšími symboly jsou víno a prostřený stůl – srov. v. 2, jimiž připomíná 

dobrou hospodyňku. A také prostřený stůl je více než jen znak bezpečí, 

hojnosti a štědrosti
101

. C. V. Pospíšil tvrdí, že celá tato jednotka bezesporu 

souvisí s ustanovením eucharistie a v souvislosti s tím upozorňuje na výrazy 

chléb a víno – ve v. 5 a v textu Mk 14,22-25
102

. 

Pozvání k hostině  - ve v. 5 se v podobném charakteru rovněž vyskytuje 

u Iz 55,1-3
103

, Sír 24,19-21
104

 a J 6,35
105

. 

V zájmu Moudrosti jsou ti, kdo potřebují pomoct – vv. 4-6, čímž se 

podobá Ježíši, hledající opuštěné a hynoucí
106

. 

   

                                                 

 

100
 „Moudrost nabízí společenství, jaké bylo známo v Izraeli v pokojném obětním 

hodu.“ Tamtéž, s. 616. 

101
 Srov. Tamtéž, s. 616. 

102
 Srov. POSPÍŠIL, Ctirad Václav. Jako v nebi, tak i na zemi: náčrt trinitární teologie. 

1. vyd. Praha: Krystal OP, 2007, s. 169.  

103
 ČEP Iz 55,1-3: „Vzhůru! Všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám, i ten, kdo 

peníze nemá. Pojďte, kupujte a jezte, pojďte a kupujte bez peněz a bez placení 

víno a mléko! Proč utrácíte peníze, ale ne za chléb? A svůj výdělek za to, co 

nenasytí? Poslechněte mě a jezte, co je dobré, ať se vaše duše kochá tukem! 

Nakloňte ucho a pojďte ke mně, slyšte a budete živi! Uzavřu s vámi smlouvu 

věčnou, obnovím milosrdenství věrně Davidovi prokázaná. “  

104
  ČEP Sír 24,19-21: Pojďte ke mně, kdo po mně toužíte, a nasyťte se mých plodů. Už 

pomyšlení na mne je sladší než med, mé dědictví je nad plást medu. Kdo mě jedí, budou 

ještě po mně lačnět, a kdo mě pijí, budou ještě po mně žíznit. 

105
  ČEP J 6,35: Ježíš jim řekl: „Já jsem chléb života; kdo přichází ke mně, nikdy nebude 

hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit. 

106
 Srov. Výklady ke Starému Zákonu: Jób až Píseň písní. 2. vyd., v KN 1. Kostelní 

Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1998, s. 616. 
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7.4. Činnost Moudrosti v Př 8,1-9,6 

Text je uspořádán z úhlu pohledu na činnost Moudrosti tak, že v něm 

nacházíme dílčí tématické celky, které s její činností souvisejí a jistým 

způsobem utváří podobu Moudrosti. 

Moudrost oslovuje muže, kteří jsou zástupci lidí. Má zájem i o lidi 

prostoduché, tedy naivní a nezkušené - v. 4a a v. 5a
107

. Směřuje člověka 

k sobě samé, k jejím cestám životem, a to jak skrze napomenutí či poučení – 

v.  4-6 a v. 10, tak i cestou seznámení se základním kamenem pravého 

biblického poznání, jímž je bázeň před Hospodinem – v. 13. O všech těchto 

cestách podává Moudrost své cenné vlastní svědectví – v. 20n. 

Zprostředkovává člověku poznání a pochopení základních morálních 

hodnot, jimiž jsou pravdivost a spravedlnost
108

 – v. 7n, jež jsou i Jí vlastní. 

Ukazuje člověku to, že je důležitější, jak člověk žije, než všechny pomíjivé 

hodnoty (bohatství), kterým se rád obklopuje. 

Moudrost se odvolává i na lidi, kteří ji přijali a kteří vydávají spravedlivá 

nařízení - srov. v. 15n. Je pramenem moudrosti králů, vládců, velitelů a 

urozených – vv. 15n, ale také je pramenem pohotové pomoci i hrdinské síly – 

v. 14. Protože je Moudrost Hospodinovým vlastněním a stojí mu po boku, 

nabývá podoby prostřednice mezi člověkem a Hospodinem. 

                                                 

 

107
 Srov. Tamtéž, s. 612. 

108
 Tyto hodnoty už jednou byly uplatněny ve sporu dvou žen, v kterém měl Šalomoun 

za úkol rozsoudit, které ženě patří živé dítě. Srov. 1Kr 3,16-28 
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Moudrost nabízí člověku své dary, pravdivost, spravedlnost, pohotovou 

pomoc, bohatýrskou sílu, dědictví za lásku věnovanou Moudrosti. Některé 

tyto dary Moudrosti uvádějí příjemce k lepšímu poznání Hospodina, jiné zase 

vzbuzují zájem o Moudrost a přivádějí budoucího příjemce ke změně 

uvažování a případnému pozdějšímu přijetí té Moudrosti. Moudrostí se tak 

vytváří i posiluje vztah se samotným Hospodinem. Moudrost se vymezuje 

jednoznačně tím, že udává hodnotu jejího ovoce, které je cennější, „lepší než 

ryzí a čisté zlato“ – v. 19. Určitou podobou obdarování člověka Moudrostí 

jsou blahoslavenství – v. 32b, v. 34aα. Nejvyšší odměnou jejího přijetí je 

život a Hospodinovo zalíbení – v. 35. 

Jak sedm sloupů symbolizuje dostatek prostoru pro „zájemce“, tak i 

symbol prostřeného stolu je příslibem bezpečí a zajištěnosti. Moudrost 

opakovaně vyjadřuje starostlivost o člověka. 
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8. Rozbor starozákonního textu Mdr 7,22-8,1  

8.1. Kontext Mdr 6,22-9,18 

Střední část knihy obsahuje Šalomounovu chvalořeč, která se vztahuje k 

„typické“ postavě moudrosti, nikoli k jeho historické osobě. 

Logicky se dělí na úvod v Mdr 6,22-25; Šalomounovu rozpravu v Mdr 7-8 

a Šalomounovu modlitbu v Mdr 9. Pro střední úsek – Šalomounovu rozpravu 

uvádí Encyklopedie Bible tuto strukturu
109

 

vv. 7,1-6   Šalomoun jako postava, která se neliší od ostatních lidí 

vv. 7,7-17   Šalomounova prosba k Hospodinu o moudrost a 

obdržení moudrosti 

vv. 7,15-22a Šalomounova moudrá rozprava 

vv. 7,22b-8,1  o podstatě moudrosti 

vv. 8,2-8   personifikovaná Moudrost 

vv. 8,9-18   Moudrost životní družkou 

vv. 8,19-21  moudrost je Božím darem  

Moudrost se zde představuje jako někdo, kdo smýšlí božsky, a přitom se 

přibližuje lidem, přináší tento způsob myšlení, vycházející z nadlidské 

zkušenosti Hospodina slabému a všestranně nedokonalému člověku – vv. 7,1-

6. Sama je nad všechny dary a zároveň je zprostředkovatelkou všech dobrých 

darů – vv. 7-14, navíc dává člověku správně mluvit – vv. 7,15-22a a 

přemýšlet o ní samé – vv. 7,22b-8,1. 

Pak se v průběhu Mdr 8 stává nejprve předmětem mudrcova zájmu, 

posléze blízkou pomocí, jež jej konečně přivádí ke svému původci – 

Hospodinu. 

                                                 

 

109 Srov. STUBHANN, Matthias a Růžena DOSTÁLOVÁ. Encyklopedie Bible. 1.vyd. 

Bratislava: Gemini, 1992, s. 399. 
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8.2. Struktura textu podle tématiky 

Ústřední chvalořeč má tři části
110

: 

vv. 7,22-24  Božská povaha moudrosti 

vv. 7,25-27a původ Moudrosti, která setrvává v sobě samé 

vv. 7,27b-8,1 Moudrost, která všechno obnovuje a vstupuje do lidí a 

činí z nich svaté a proroky 

 

8.3. Vymezení textové jednotky Mdr 7,22a-8,1 

Začátek textové jednotky by mohl být buďto celým veršem 7,22, anebo od 

7,22b. Zatímco 22a obsahuje dvě komplementární dvojice jejích přívlastků, 

část 22b pokračuje prostým výčtem přívlastků moudrosti, který končí 

s koncem v. 23. 

V. 8,1 tvoří uzavření jednotky, inkluzi, popisem rozpětí působnosti 

moudrosti v duchovním klíči. Konec perikopy je jednoznačný i proto, že 

ve v. 8,2 začíná téma personifikované moudrosti a také zde vstupuje 

Šalomounovým jménem na scénu pisatel se svým vyznáním lásky moudrosti. 

Český ekumenický překlad Bible i Jeruzalémská bible v nadpisech 

přiřazuje celý verš 22 k nové části, a tak zaujímají mírně odlišný postoj od 

výše uvedené struktury. 

 

8.4. Rozbor exegesis kursiva  

Tato exegeze vyjde z narativní metody a jazykových a „dějových“ dělících 

prvků. Pro rozbor je použit Český ekumenický překlad Bible. 

Mdr 7,22b-8,1 je oslavnou básní na moudrost, v níž pozitivně hodnotí její 

vlastnosti. Text je tvořen volným veršem, který umožňuje různá logická 

spojení. 

                                                 

 

110
 Srov. POSPÍŠIL, Ctirad Václav. Jako v nebi, tak i na zemi: náčrt trinitární teologie. 

2. vyd. Praha: Krystal OP, 2010, s. 171. 
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Slova, která se v textu opakují, jsou výraz „duch“ – 2x ve vv. 22n, 

„moudrost“ – ve v. 24; v. 28; v. 8,1, „Bůh“ a od něj odvozený přívlastek – 

ve v. 25, v. 26, v. 27 a v. 28. 

V. 22b začíná popisem moudrosti na základě jejích vlastností, které mají 

pomoci uchopit její povahu prostřednictvím ducha
111

. Výčet jejích 

vlastností
112

 sahá až do v. 23a. Přívlastky patří k duchu moudrosti a víceméně 

vyjadřují božskou podstatu Moudrosti. I když jsou jednotlivé přívlastky nutně 

uvedeny postupně, velikost moudrosti je dána právě tím, že tyto přívlastky 

působí zároveň. 

První uvedenou vlastností moudrosti je jemnost ducha. Tato vlastnost 

vystihuje charakter moudrosti, který pomáhá tomu, kdo je jí obdarován a chce 

vyjádřit to, že respektuje „výchozí stav“ toho, komu se dává. Vede ho 

nenásilně a přitom některé lidi přivádí bez povšimnutí do lepšího stavu, než 

byl předtím. 

Další vlastností ducha moudrosti je hbitost. Tato vlastnost může 

připomínat vlastnost, typickou pro Hospodyni, která je schopná jediným 

pohledem postřehnout změny a bleskově domyslet jejich příčiny. Aniž by jí 

někdo něco říkal, vždy je tam, kde je jí potřeba. 

Následuje vlastnost: pronikavost ducha. Tu lze chápat nejen v prostorovém 

slova smyslu, ale i ve smyslu logiky věcí
113

. Moudrost totiž zná i ono „proč“. 

Takže pronikavost ducha moudrosti propojuje inteligenci stvoření
114

. 

                                                 

 

111
 Pozn. ke slovu „duch“ – „Na rozdíl od řecké pneumatologie není v hebrejském 

pojímání ducha patrný dualismus tělo-duch. (…) Ve Starém zákoně duch nikde není 

identifikován s Hospodinem, zároveň platí, že duch Hospodinův může znamenat jako 

,Boží vanutí větru´, tak ,dech Boží´.“ POSPÍŠIL, Ctirad Václav. Jako v nebi, tak i na 

zemi: náčrt trinitární teologie. Praha: Krystal OP, 2007, s. 174. 

112
 ČEP Mdr 7,22b-23a: „hbitý, pronikavý, neposkvrněný, spolehlivý, neproměnný, 

milující dobro, činorodý, nespoutaný, dobročinný, lidumilný, pevný, bezpečný, klidný, 

všemohoucí, všeobzírající, prostupující všechny duchy rozumné, čisté a přejemné.“ 

113
 Srov. Die Weisheit Salomons: Liber Sapientiae Salomonis. Göttingen: Vandenhoeck 

& Ruprecht, 1999, s. 105. 

114
 Srov. Gn 1; J 1,1-18 
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Neposkvrněnost patrně vychází z blízkosti Hospodinu a jeho plánům a 

také vyjadřuje skutečnost, že sama Moudrost netrpí nedokonalostí slabých 

lidí, ale spolupodílí se na Boží dokonalosti. 

Spolehlivost je vlastnost, která k moudrosti patří a činí z ní průvodkyní, 

která nezklame. Pro čtenáře znamená dodnes nezbytnou vlastnost, kterou se 

vyznačuje člověk oddaný svému povolání. A pak má patřit k výbavě toho, 

kdo moudrosti naslouchá a jí se řídí. 

Neproměnnost je vlastnost, jež zřejmě ukazuje na postoj, jemuž je cizí 

přetvářka a skutečnost, že je cizím vlivům duch moudrosti nedosažitelný
115

. 

Ukazuje na to, že se vyznačuje nějakými vlastnostmi, které se nemění. 

Vlastnost ducha moudrosti: láska k dobru je láskou k Hospodinu, který je 

dobro a také k dílu, které bylo učiněno jako dobré
116

. 

A poslední činorodost se vyskytuje na mnoha místech v Písmu svatém jako 

vlastnost Hospodina, ale i u významných biblických postav. Tato vlastnost je 

doprovázena moudrostí. Jako příklad lze uvést Abígail z 1S 25, která vedena 

moudrostí odvrátila Davidovu pomstu na Nábalovi. 

Výčet sedmi vlastností – v. 22b ducha moudrosti o ní, Moudrosti, vydává 

určitou osobní charakteristiku, která vyniká tím, že je velmi pozitivní. Kdo je 

tou moudrostí, která má takové charakteristiky ducha, které jsou uvedeny 

v Mdr 7,22b text nesděluje. 

Ve v. 23 je vyjmenováno dalších devět vlastností ducha moudrosti. 

                                                 

 

115
 Srov. “Wie schon Gott nicht durch das Böse verletzt werden kann, so auch nicht der 

Geist als der Geist der Weisheit Gottes.“ Die Weisheit Salomons: Liber Sapientiae 

Salomonis. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1999, s. 105. 
116

 Srov. Gn 1; Srov. Die Weisheit Salomons: Liber Sapientiae Salomonis. Göttingen: 

Vandenhoeck & Ruprecht, 1999, s. 106. 
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Vlastnost nespoutanost ukazuje na vnitřní i vnější svobodu moudrosti, 

která je součástí jejího duchovního charakteru. Jedná se o působení, které bez 

hranic snadno proniká k jádru věci a tak se dostává do blízkosti božského 

pohledu na ně. 

Dobročinnost charakterizuje ducha moudrosti jako toho, kdo praktikuje 

dobro. To se projevuje v účinném a konkrétním působením Moudrosti. 

Ti, kteří se nechali vést duchem moudrosti, se vyznačují tím, že konající 

takové činnosti, které vykazují dobro. 

Vlastnost lidumilnost říká, že Moudrost je jako osoba, která trpělivě 

předkládá svoji nabídku. Správné a účelné využité její nabídky ve shodě 

s jejím duchem ji působí radost. 

Lidumilnost neboli laskavost ve spojení s další vlastností s pevností 

vytváří vedení k tmu, co je dobré a správné. To se děje skrze ducha 

moudrosti.  

Dále o duchu moudrosti z textu víme, že je bezpečný a klidný. Do jisté 

míry jsou oba přívlastky synonymy. Bezpečnost a klid jsou doprovodnými 

vlastnostmi Moudrosti, když se člověk řídí jejími radami a přijímá její vedení. 

Sedmou a osmou charakteristikou, všemohoucnost a „všeobzírajícnost“, 

jsou vlastnosti, jež dogmatická teologie připisuje samotnému Hospodinu. 

Výčet zde graduje a zdůrazňuje, že moudrost je nanejvýš žádoucí a osvojit si 

jejího ducha znamená zapojit se do života samotného Hospodina. 

Poslední vlastností je to, že duch moudrosti prostupuje všechny duchy. 

Tato vlastnost může znamenat buď to, že duch moudrosti je společný všem 

duchům nebo je jim nadřízen. Stoikové definovali Hospodina jako ducha, 

který všechno prostupuje
117

. 

                                                 

 

117
 „Die Stoiker haben den alles durchdringenden Geist verbindlich als Gott definiert.“ 

Die Weisheit Salomons: Liber Sapientiae Salomonis. Göttingen: Vandenhoeck & 

Ruprecht, 1999, s. 108. 
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V. 24 se zabývá výjimečnou pohyblivostí moudrosti a konstatuje 

její schopnost pronikat celým stvořením. Téma pohyblivosti tvoří samostatný 

prvek struktury textové jednotky. 

Moudrost sama zde má podobu čistě duchovního principu, který „proniká 

a prostupuje všecko“. Patrně tedy postava Moudrosti je nezatížená tělesnými 

představami a vystupuje ve své „ryzosti“ ducha. Je duchovní Boží asistentkou 

v době stvoření
118

 a v průběhu fungování stvořeného světa. 

V následujících verších vv. 25-27 sponové sloveso upozorňuje na triádu 

veršů, která zachycuje další charakteristiky moudrosti. Tyto verše navíc 

vhodně zdůrazňují božský původ moudrosti a její podíl na konkrétních 

Božích atributech (neposkvrněná – v. 25, světlo a dobrota – v. 26), naznačují 

vztah moudrosti k Hospodinu. Obraz moudrosti, charakterizovaný „je dechem 

Boží moci“ – v. 25aα zdůrazňuje těsné neoddělitelné sepětí moudrosti 

s Hospodinem, moudrost jako univerzální Boží charakteristiku, božskou 

účinnost moudrosti a charakteristiku moudrosti jako nástroj. K poslednímu 

uvedenému významu obrazu je nutno dodat, že Moudrost je nástrojem Božím, 

nástrojem jedinečným. Otázkou je zda, je nástrojem jediným? Na jedné straně 

Bůh vše koná s moudrostí, na druhé straně nepřísluší lidskému pozorovateli 

Boží činnost omezovat nebo beze zbytku popsat její kvality, protože se zde 

dotýkáme tajemství Hospodina a Jeho moudrosti. 

Právě z původu moudrosti, který se dá z předchozího textu odhalit, 

vyplývá závěr, že „nic poskvrněného se do ní nevloudí“ – v. 25b. Nelze ji 

dohnat k omylu jako člověka, když hřeší. A také ji nelze podvést. Takový 

podvod by člověka od ní vzdaloval. Neposkvrněnost charakterizuje její 

jedinečnou hodnotu pro člověka. Ona je pro něj bezpečným útočištěm a 

jasnou orientací pro život. 

                                                 

 

118
  Srov. ČEP Př 8,22-30 
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V. 26a ji charakterizuje následovně: „je odleskem věčného světla“. Zdá se, 

že zde osobní povahu má „Věčný“, Bůh, a moudrost je odvozená. Jestli je 

moudrost osobou či nikoliv, zůstane zřejmě otázkou otevřenou. Text k tomu 

nenabízí jednoznačnou odpověď. Její osobní charakter se zde nedá popřít ani 

potvrdit. Jasná je jen její role prostřednice. 

V. 26b upřesňuje, že je „nezkaleným zrcadlem Božího působení a obrazem 

jeho dobrotivosti“. Nabízí se zde analogie s pavlovskými hymny na Krista 

(Kol 1,15-17). Slovo zrcadlo představuje předmět, který věrně zachycuje 

originál (za předpokladu, že je v pořádku). Co se týče člověka, tak je podle 

prvního příběhu o stvoření Božím obrazem a podobenstvím
119

. Nicméně jeho 

obraz je zakalen hříchy a nedostatečným poznáním. Tím trpí nejen Boží obraz 

v člověku, ale i jeho nositel, který touží po vlastní vnitřní obnově. Cestu 

k tomu mu nabízí nezkalené zrcadlo obrazu Božího skrze pravou moudrost. 

V. 27 popisuje transcendenci moudrosti vůči lidem a její interní imanenci. 

Je jedinečná a zároveň mnohotvárná
120

. V. 28 je dovětkem. 

Verše přibližují povahu moudrosti nejprve uvedením dvou paradoxů, na 

něž navazuje konstatování její přítomnosti napříč dějinami a jejího 

jedinečného a nepominutelného vztahu s Hospodinem. Konstatování jediné 

moudrosti vede podvědomě k představě lokálně i časově omezeného 

působení, hned na to se ale dodává „může všechno“. Jedná se tedy o vlastnost 

nebo zosobnění Boží vlastnosti, která se vymyká z uvedeného vymezení, tedy 

zdá se být zároveň přítomná v různých dobách a na různých místech, a je při 

tom identická. 

                                                 

 

119
 ČEP Gn 1,27 

120
 Srov. BIČ, Miloš. Výklady ke Starému Zákonu. Vyd. v KN 1. Kostelní Vydří: 

Karmelitánské nakladatelství, 1996, s. 100. 
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Druhým paradoxem je její imanence „setrvává v sobě samé“ v kombinaci 

s její univerzální činností obnovy „a vše obnovuje“. Imanence zaručuje její 

neproměnnou identitu – stále je táž; obnova věrnost a nepřetržitost 

její činnosti. Ta se promítá do dalšího konkrétnějšího textu, kde moudrost v 

každé generaci „vchází do svatých duší“ s jedinečným cílem z nich „vytváří 

Boží přátele a proroky“. Je tak inspirující silou, která udržuje Boží dílo 

stvoření a vyvolení nejen v chodu po materiální stránce, ale zajišťuje i jeho 

duchovní kontinuitu a věrnost původnímu záměru Tvůrce. Je inspirátorkou, 

jež udržuje a kultivuje vztahy mezi Hospodinem a lidmi, mezi nebem a zemí, 

věrnou a neúnavnou prostřednicí Božích darů. 

Následující verš podtrhuje jedinečnou úlohu moudrosti, jen toho, „kdo 

přebývá spolu s moudrostí“, miluje Bůh. Lidské počínání podle zásad 

moudrosti je tedy naplněním pravého Božího záměru a podmínkou jeho 

lásky, která je pro vydařený lidský život nutná. 

V. 29 jsou oslavou moudrosti, která vyniká svou krásou nad slunce a 

hvězdy, tedy s krásami vesmíru. Vv. 7,30-8,1 završují tuto textovou jednotku 

konstatováním nesmrtelnosti – v. 30, její nepomíjivosti – v. 31 a univerzální 

působnosti – v. 8,1. 

Nakonec ve v. 8,1 se Moudrost představuje jako univerzální vládkyně. 

Člověk se jí může ovládnout jen v tom smyslu, že podle ní smí jednat a že 

částečně poznává její cesty. Podřídit si ji ale nemůže. 

 

8.5. Teologická témata 

8.5.1. Duch moudrosti 

Text Mdr 7,22b-8,1 navazuje na popis ducha moudrosti ve 7,22a. 

Jednotlivé přívlastky, které byly probrány výše, se doplňují a vymezují tak 

působení ducha moudrosti, které je zároveň zřejmé i skryté, jasné 

i provokativní, nepostižitelné a všudypřítomné. Duch moudrosti se nabízí, ale 

při pokusu o uchopení vždy přesáhne rozměr hledajícího. 
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A je-li toto duch, kde je jeho nositelka a kým je? Úryvek nechává tuto 

otázku otevřenou a neřeší ji. U moudrosti považuje za podstatné její působení 

a jeho duchovní charakter, který je „čistý“, „ryzí“ a navíc tělesností 

nezasažený. 

Postava moudrosti je výlučně duchovní, a to se všemi přednostmi, které 

tuto dobrou božskou vlastnost doprovázejí. Je zároveň přítomná na mnoha 

místech, bezprostředně proniká do podstaty věcí, s dobrotou, spolehlivostí, 

bez omezení, poskvrny či slabosti, a to se zcela univerzální působností. 

K duchovním kvalitám moudrosti patří i bezprostřední participace na Boží 

blízkosti a její božský původ. 

 

8.5.2. Povaha moudrosti 

Moudrost je zde blízká člověku se svou nabídkou. Zdá se, že množství 

charakteristik naznačuje na lidské straně určitý limit. Moudrost je velmi 

blízká člověku, zároveň je často i cizí jeho konkrétnímu počínání. 

Moudrost se nabízí člověku a součástí této nabídky jsou ve zkoumaném 

úryvku i její vybrané vlastnosti a její fungování, ponechává ale člověku 

svobodu si ji vybrat nebo ji odmítnout. 

Přijetí moudrosti s sebou ale nese docela ne pro něj jednoduchý proces 

jejího poznávání. A někdy je poznávána až zpětně. Moudrost sama je např. 

podle v. 24 pohyblivější nad každý pohyb, prostupující svojí ryzostí vše. 

Kapacita příjemce ale nedosahuje odpovídající úrovně než by bylo potřeba, 

je nižší, a to nejen v jednání, ale i v úsudku. 

 

8.5.3. Moudrost jako prostřednice Hospodina 

Moudrost je cestou pro člověka k jeho dobru, ale je také „dechem 

Boží moci, výronem slávy Všemohoucího“ - v. 25a, je tedy určitou 

prostřednicí mezi Bohem a lidmi. Moudrost se zdá být nejen dobrou lidskou 

cestou k životu, ale je také cestou k Hospodinu. Také je tou, která interpretuje 

Boží vůli s člověkem. 
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Je „odleskem věčného světla“ a ne světlem samým, ale jeho věrným 

obrazem. Obrazu je zapotřebí tam, kde je z jakýchkoliv důvodů nepřístupný 

originál. Moudrost kromě popsaných duchovních kvalit - v. 22n, pohybu - 

v. 24, dechu života a výronem božské slávy - v. 25 a světla - v. 26, je také 

zrcadlem Božího působení a dobrotivosti - v. 27, jeho jedinečnosti a 

všemohoucnosti - v. 27a i jeho nesrovnatelné krásy - v. 29n. 

Role prostřednice se však nevyčerpává tímto živým zobrazením Božích 

kvalit, ale jde dál. Moudrost „vchází v každém pokolení do svatých duší a 

vytváří z nich Boží přátele a proroky“ - v. 27b, čili vztah s Bohem nejen 

ilustruje, ale přímo vytváří. Dává tak přístup k nezbytné a nejdůležitější Boží 

vlastnosti – k Jeho dobrotivé lásce - v. 28. Moudrost je zde nejen tou, kdo 

ukazuje cestu, nejenom zve a pobízí, ale je přímo podmínkou a exkluzivním 

důvodem, pro nějž Bůh miluje lidi - v. 28b. Zde se moudrost stává přímo 

nutnou pro lidský život a jeho štěstí, jež nalézá v Bohu. 
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Závěr 

Charakteristiky, týkající se Moudrosti v Přísloví a ducha moudrosti 

v Knize moudrosti, utváří její obraz. Zajímavé je si všimnout těch 

charakteristik, které jsou pro oba texty shodné nebo podobné. 

 

Srovnání pojetí moudrosti v Přísloví a Knize moudrosti 

V pojetí v Př 8,1-9,6 je Moudrost neodlučitelná od Hospodina. Na základě 

jejího původu u Hospodina, role při stvoření světa, zprostředkování darů 

člověku, lze usuzovat na její duchovní podstatu. Moudrost má i ve zvoleném 

úryvku Mdr 7,22b-8,1 a asi i v celé knize Moudrosti duchovní charakter. Je 

zde představena jako neosobní duchovní síla nezbytná jak pro přátelství 

s Hospodinem, a tak i pro vydařený lidský život. 

Moudrost a Hospodin jsou v obou textech v jedinečném vzájemném 

vztahu. Protože má Moudrost společné charakteristiky s Hospodinem, bylo by 

ji možné považovat za Jeho obraz. Jako společný zájem mají to, že je každý 

člověk může poznat. Proto se dávají poznat světu a přibližují se mu. 

Dalším jejich společným záměrem je doprovázet člověka a směřovat ho na 

správnou cestu životem. Oba k hodnotám, ke kterým chtějí člověka přivést, 

představují jejich typickou vlastnost. 

Dále v obou pojetích moudrosti zastává roli prostřednice mezi Bohem a 

člověkem. Moudrost může člověk získat. Jako prostřednice odkazuje na svůj 

původ, podstatu a činnost, tím se zároveň představuje. S pomocí Moudrosti 

jako prostřednice lze dosáhnout Boží lásky. Magne Saebo tvrdí, že postava 

Moudrosti je více než jen předobraz. 

Moudrost má v biblické, židovské i křesťanské náboženské tradici 

nesmírně důležitý význam. Považuje se za dar Boží. Ve své plnosti je 

moudrost nedostižitelná lidem. 
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Srovnání starozákonní Moudrosti s Kristem 

Spojíme-li to, co jsme se dozvěděli z obou rozborů, vznikne určitá podoba 

Moudrosti, u které pozorujeme vlastnosti, jak lidské, tak duchovní, jenž má 

společné s Hospodinem. Protože Kristus byl zároveň Bůh i člověk, jsou si 

tedy s Moudrosti vlastnostmi podobní. Další podobností pro oba je 

skutečnost, že v zájmu Krista i Moudrosti je vést člověka na správnou životní 

cestu. Z pozadí zmíněného jakoby na nás vykukovala otázka obrazu Krista 

v Moudrosti. 

V Knize moudrosti ač má Moudrost velmi blízko k Hospodinu, se otázka 

případného vtělení vůbec neřeší. Za obraz Ježíše Krista ji lze považovat pouze 

na základě společných charakteristik působení. Nijak ale v rozebíraném textu 

se nenaznačuje možnost vtělení Moudrosti či Slova, jak o nich pojednává 

třeba Prolog k evangeliu podle Jana. Moudrost zde nemá ani žádné 

antropomorfické vlastnosti, je výlučně duchovní kvalitou. 
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Seznam použitých zkratek 

 

1.  Biblické knihy 

Starý zákon 

Gn Genesis, První kniha Mojžíšova  

Ex Exodus, Druhá kniha Mojžíšova 

Lv Leviticus, Třetí kniha Mojžíšova 

Dt Deuteronomium, Pátá kniha Mojžíšova 

Sd Soudců 

1S První Samuelova 

2S Druhá Samuelova 

1Kr  První královská 

2Kr  Druhá královská 

1Pa První paralipomenon 

2Pa Druhá paralipomenon 

Est Ester 

Jb  Jób 

Ž Žalmy 

Př  Přísloví 

Kaz Kazatel 

Iz  Izajáš 

Jr Jeremjáš 

Ez Ezechiel 

Dn Daniel 

Oz Ozeáš 

Abd Abdiáš 

 

 

Knihy deuterokanonické 

Júd  Júdit 

Mdr  Kniha moudrosti 

Sír  Sírachovec 

Bár  Báruk (a List Jeremjášův) 
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Nový zákon 

Mt  Matouš 

Mk  Marek 

J Jan 

1K První list Korintským 

Ko Koloským 

Zj  Zjevení Janovo 

 

 

2. Ostatní zkratky a znaky 

atd.  a tak dále 

apod. a podobně 

čl.  článek 

ČEP Český ekumenický překlad 

JB  Jeruzalémská bible 

kap.  kapitola 

mj.  mimo jiné 

např. například 

srov. srovnej 

v., vv. verš, verše 

zvl.  zvláště 

s.   stránka 

n.  následující verš 

nn.  následující verše 
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