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Úvod 

Slová múdrych

Kým mnohé biblické knihy obsahujú hlboké duchovné a teologické pravdy, v knihe 
Príslovia nachádzame predovšetkým praktické rady pre každodenný život.
Príslovia sú stručné, poetické, výstižné, zaujímavé a často vtipné. Ide o univerzálne, 
ľahko zapamätateľné výroky. Neraz vyjadria či pomenujú určitú pravdu oveľa účinnej-
šie než jasné prejavy či precízne argumenty.
Prečítajte si napríklad príslovia: „Lenivec, zájdi k mravenisku, pozoruj cestičky mravca 
a zmúdrej.“ (Prísl 6,6) „Lepšie je bývať v púštnej krajine ako s hašterivou a mrzutou 
ženou.“ (Prísl 21,19) „Ak ten, čo ťa nenávidí, je hladný, daj mu jesť chlieb, ak je smädný, 
daj mu napiť vody; tým nahrnieš žeravé uhlie na jeho hlavu a Hospodin ťa odmení.“ 
(Prísl 25,21.22) Koho by takéto príslovia neoslovili, kto by si ich nezapamätal?
Kniha Príslovia je zbierkou múdrosti, ktorú sa podarilo zozbierať v priebehu mnohých 
generácií. Odkazuje na viacero autorov: kráľa Šalamúna (Prísl 1,1–9,18; 10,1–22,16; 
Prísl 25–29), bližšie nešpecifikovaných „mudrcov“ zo starovekého Blízkeho východu 
(Prísl 22,17–24; 24,23–34) a neizraelského Agura (Prísl 20,1–33). Kniha sa dokonca 
zmieňuje aj o prínose kráľa Chizkiju (Prísl 25,1). V niektorých prípadoch nachádzame 
aj odkazy na staroveké texty Blízkeho východu, predovšetkým starovekého Egypta.
Napriek tomu sú Príslovia Božím slovom. Boli napísané pod vplyvom Božej inšpi-
rácie. A hoci sa zmienka o Bohu nachádza v textoch len výnimočne, je v nich vždy 
prítomný. Či už hovoríme, pracujeme, predávame, kupujeme – v medziľudských 
vzťahoch – alebo keď jeme a pijeme – všade tam je Boh prítomný. Boh v Prísloviach 
nie je len Bohom náboženského človeka – kňaza alebo veriaceho. Zbožnosť je tu 
oblečená do pracovného odevu.
Kniha Príslovia však hovorí aj o tom, čo to znamená „báť sa Boha“ (Prísl 1,7; 31,30) – 
a to nielen v cirkvi, ale aj v našom každodennom živote, lebo to, ako žijeme, hovorí 
väčšinou hlasnejšie než to, ako kážeme či sa modlíme (Prísl 28,9; 15,8).
„Múdrosť“, o ktorej sa v Prísloviach hovorí, môžeme nájsť, keď budeme Pána poznávať 
na všetkých svojich cestách (Prísl 3,6). Múdrosť teda znamená žiť vo viere a v posluš-
nosti. Múdrosť ukazuje postavenie človeka pred Bohom – Stvoriteľom.
Z knihy Príslovia sa budeme učiť, ako byť múdrym – nie teoreticky, ale konkrétne, 
v praxi. Nájdeme odpovede na také otázky ako napríklad: Čo a ako by som mal učiť 
svoje deti? Ako môžem byť šťastný a úspešný? Prečo mám problém s peniazmi? Ako 
môžem získať ocenenie v práci? Ako môžem odolať sexuálnemu pokušeniu? Ako sa 
mám vyrovnať so svojím hnevom alebo s jazykom?
Múdrosť nie je nevyhnutne intelektuálna schopnosť. Ten, kto si je veľmi istý svojím 
úsudkom a znalosťami, je v najväčšom nebezpečenstve, že bude napokon považo-



vaný za blázna. Aj ten najmúdrejší človek vie len veľmi málo. Ten, kto sa považuje za 
múdreho, môže mať pocit, že už žiadne ďalšie poznanie nepotrebuje. Predpokladom 
múdrosti je však pokora, otázky a hľadanie.
Biblická kniha Príslovia je hlboká a bohatá. Venuje sa mnohým námetom a myšlien-
kam. My sa pri našom štúdiu sústredíme iba na niektoré vybrané témy. Veríme, že 
budú pre nás prínosom.
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