Múdrosť – chochma
Múdrosť, ktoré vedie k praktickej zručnosti
Exodus 28:3 A ty budeš hovoriť všetkým remeselníkom múdreho srdca, kde ktorého z nich som
naplnil duchom múdrosti, aby spravili rúcha Áronove posvätiť ho, aby mi konal kňazskú službu.
Exodus 31:3,4,6 A naplnil som ho duchom Božím, múdrosťou, rozumnosťou a umením, a to vo
všelijakom diele, aby bol schopný vymyslieť dôvtipné veci a pracovať v zlate, striebre a v medi. A ja,
hľa, dal som Aholiába, syna Achisámachovho, z pokolenia Dánovho, aby pracoval s ním, a do srdca
všetkých, ktorí sú múdreho srdca, dal som múdrosť, a spravia všetko, čo som ti prikázal:
Exodus 35:25 I všetky ženy múdreho srdca priadly svojimi rukami, a doniesly, čo napriadly,
hyacintovomodrý postav, purpur, červec, dvakrát farbený, a kment. A taktiež i všetky ženy, ktoré v
múdrosti ponúklo ich srdce, priadly koziu srsť.
Exodus 35:30-32 A Mojžiš povedal synom Izraelovým: Hľaďte, Hospodin povolal menom Becaleéla,
syna Úriho, syna Húrovho, z pokolenia Júdovho, a naplnil ho duchom Božím, múdrosťou a
rozumnosťou a umením a to v každej práci, aby bol schopný vymyslieť dôvtipné veci a tak pracovať v
zlate, striebre a v medi
Exodus 35:34,35 Aj to dal do jeho srdca, aby učil, on i Aholiáb, syn Achisámachov, z pokolenia
Dánovho. Naplnil ich múdrosťou srdca, aby robili všelijakú prácu rezbára a iného dôvtipného
remeselníka i výšivkára, ktorý pracuje z hyacintovomodrého postavu, purpuru, červca, dvakrát
farbeného, a z kmentu prácu tkáča, ktorý robí všelijakú prácu, a dielo umelcov, ktorí vymyslia
dôvtipné veci.
Exodus 36:1,2 A tedy pracoval Becaleél a Aholiáb a všetci mužovia múdreho srdca, do ktorých dal
Hospodin múdrosť a rozumnosť, aby vedeli spraviť každú prácu, potrebnú pri službe v svätyni, podľa
všetkého toho, čo prikázal Hospodin. A Mojžiš povolal Becaleéla a Aholiába jako i každého muža
múdreho srdca, ktorému dal Hospodin múdrosť do jeho srdca, každého, ktorého ponúklo jeho srdce,
aby pristúpil k práci, aby ju konal.
Múdrosť, ktorá vedie k poslušnosti (ustanovenia a súdy), a tým k životu, vojdeniu a dedičnému
zaujatiu zeme
Deuteronomium 4:1-6 A teraz, Izraelu, počúvaj na ustanovenia a na súdy, ktoré vás ja učím činiť, aby
ste žili a vošli a dedične zaujali zem, ktorú vám dáva Hospodin, Bôh vašich otcov. Nepridáte k slovu,
ktoré vám ja prikazujem, ani neujmete ničoho z neho, ostríhajúc prikázania Hospodina, svojho Boha,
ktoré vám ja prikazujem. Vaše vlastné oči videly to, čo učinil Hospodin pre Bál-peora, že každého
človeka, ktorý išiel za Bál-peorom, zahladil Hospodin, tvoj Bôh, z tvojho stredu. A vy, ktorý ste sa
pridŕžali Hospodina, svojho Boha, ste všetci živí dnes. Hľaď, učil som vás ustanoveniam a súdom, tak
ako prikázal Hospodin, môj Bôh, aby ste tak činili v zemi, do ktorej idete, aby ste ju zaujali dedične.
A teda budete ostríhať a budete činiť, lebo to je vaša múdrosť a vaša rozumnosť pred očima
národov, ktoré keď počujú všetky tieto ustanovenia, povedia: Je to len naozaj múdry ľud a rozumný,
tento veliký národ!
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Múdrosť, ktorá nie je založená na intelektovej kapacite človeka, ale na vyvolení Božom a udelení
daru Ducha
Deuteronomium 34:9 A Jozua, syn Núnov, bol plný ducha múdrosti, lebo Mojžiš vzložil svoje ruky
na neho, a poslúchali ho synovia Izraelovi a činili tak, ako prikázal Hospodin Mojžišovi.
Múdrosť, ktorá vedie ku konkrétnej záchrane (spaseniu)
2 Samuel 20:22 Potom prišla žena ku všetkému ľudu vo svojej múdrosti, a zoťali hlavu Šebu, syna
Bichriho, a vyhodili k Joábovi. Vtedy zatrúbil na trúbu, a rozišli sa od mesta každý do svojich stánov. A
Joáb sa navrátil do Jeruzalema ku kráľovi.
Mt 5: Požehnaní tvorcovia pokoja
Múdrosť robiť správne rozhodnutia a spravodlivo rozsudzovať
1 Králi 3:28 A celý Izrael počul súd, ktorý rozsúdil kráľ, a báli sa kráľa, lebo videli, že múdrosť Božia je
v jeho srdci činiť súd.
Múdrosť Šalamúnova – paradox obrovskej múdrosti a skutkov popierajúcich múdrosť
1 Králi 4:29-31 A Bôh dal Šalamúnovi múdrosť a rozumu veľmi mnoho a širokosť srdca čo do
vedomostí jako piesku na brehu mora. Múdrosť Šalamúnova bola väčšia ako múdrosť všetkých synov
východu a než všetka múdrosť Egypťanov. Áno, bol múdrejší nad všetkých ľudí,
1 Králi 10:24 Ľudia celej zeme hľadali vidieť tvár Šalamúnovu, aby počuli jeho múdrosť, ktorú dal Bôh
do jeho srdca. A tí všetci donášali, každý svoj dar, strieborné nádoby a zlaté nádoby, rúcha, zbraň a
voňavé veci, kone a mulice, a to tak každý rok, čo na ktorý rok pripadlo. A Šalamún nashromaždil
vozov a jazdcov a mal tisíc štyristo vozov a dvanásť tisíc jazdcov a umiestnil ich v mestách vozov a u
seba, u kráľa, v Jeruzaleme. A kráľ nahromadil striebra v Jeruzaleme jako kamenia a cedrového dreva
nahromadil ako sykomorí, ktorých rastie na rovine množstvo. Kone dovádzali Šalamúnovi z Egypta, a
čo do hromady koní, kupci kráľovi brali odtiaľ hromadu koní za peniaze. A tak išiel voz hore a vyšiel z
Egypta za šesťsto šeklov striebra a kôň za sto päťdesiat, a tak vodili odtiaľ svojou rukou pre všetkých
kráľov Hetejov a pre kráľov Sýrie.
1 Králi 11:1 Ale kráľ Šalamún miloval cudzie ženy mnohé i dcéru faraonovu, Moábky, Ammonky,
Edomänky, Sidončanky, Hetejky, ženy to z národov, o ktorých zapovedal Hospodin synom Izraelovým:
Nevojdete k nim, a oni nevojdú k vám, lebo by istotne naklonili vaše srdce, aby ste išli za ich bohmi, a
k tým priľnul Šalamún láskou. A mal žien kňažní sedemsto a ženín tristo, a jeho ženy naklonily jeho
srdce. A stalo sa v čase staroby Šalamúnovej, že jeho ženy naklonily jeho srdce, aby išiel za inými
bohmi, takže jeho srdce nebolo celé pri Hospodinovi, jeho Bohu, jako bolo srdce Dávida, jeho otca.
Slepé miesta? Neschopnosť byť napomenutý? Nemal toho, kto by ho napomenul? Len chvála
múdrosti (kráľovná zo Sáby) – ohromenosť vonkajšími prejavmi, bohatstvom a okázalosťou.
Žiadne napomenutie excesov.
Napomenutie berieme ako popieranie našej múdrosti, darov...
Múdrosť v Prísloviach, Kazateľovi –
Bázeň Božia a múdrosť
Personifikovaná múdrosť, Žena – múdrosť, múdrosť ako napomínanie Otca i Matky
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Múdrosť ako pomazanie Ducha na Mesiášovi
Izaiáš 11:2,3 Spočinie na ňom Duch Hospodinov, duch múdrosti a rozumnosti, duch rady a hrdinskej
sily, duch známosti a bázne Hospodinovej. A ako voňavá obeť bude mu voňať bázeň Hospodinova;
nebude súdiť podľa videnia svojich očí ani nebude trestať podľa počutia svojich uší,
Múdrosť ako prorocké zasľúbenie Novej Zmluvy – schopnosť prijať záchranu; spasenie a obnovenie
Izraela (i národov)
Izaiáš 33:6 A bude stálosť za tvojich čias, hojnosť rôzneho spasenia, múdrosti a známosti. Bázeň
Hospodinova bude jeho pokladom.
Múdrosť, ktorá vedie k rastu, úspechu a povýšeniu sa v pýche, čo je napodobnením Luciferovho
osudu
Ezechiel 28:2 Synu človeka, povedz vojvodovi mesta Týru: Takto hovorí Pán Hospodin: Pretože sa
povýšilo tvoje srdce, a hovoríš: Ja som Bôh, na stolici Božej sedím, v srdci morí, kým si ty len človek a
nie silný Bôh, hoci vydávaš svoje srdce za srdce podobné srdcu Boha. Lebo hľa, si múdrejší ako
Daniel; niktorá vec tajná nie je skrytá pred tebou; svojou múdrosťou a svojou rozumnosťou
nadobudol si si moci a nadovážil si zlata a striebra do svojich pokladov; vo svojej veľkej múdrosti
svojím kupectvom si rozmnožil svoju moc, a tvoje srdce sa povýšilo v tvojej moci. Preto takto hovorí
Pán Hospodin: Preto, že vydávaš svoje srdce za srdce, podobné srdcu Boha, preto hľa, dovediem na
teba cudzincov, ukrutných zpomedzi národov, ktorí vytasia svoje meče na krásu tvojej múdrosti a
poškvrnia tvoju skvelosť. Do jamy ťa spustia, a zomrieš smrťou prebodnutého v srdci morí. Či azda
povieš: Ja som Bôh, pred tým, ktorý ťa zabije, kým si ty predsa len človek a nie silný Bôh, v ruke toho,
ktorý ťa poškvrní? Smrťou neobrezancov zomrieš, rukou cudzincov, lebo ja som hovoril, hovorí Pán
Hospodin. – ľudský vodca
Ezechiel 28:12-18 Synu človeka, pozdvihni trúchlospev nad kráľom Týru a povieš mu: Takto hovorí
Pán Hospodin: Ty si pečaťou úmernosti, plný múdrosti a dokonalý čo do krásy. V Édene, v zahrade
Božej, si bol; všelijaký kameň drahý ťa pokrýval, rubín, topaz, diamant, taršíš, (chryzolit), onyx, jaspis,
zafír, karbunkul a smaragd i zlato; práca tvojich bubnov a tvojich píšťal bola v tebe; v deň, v ktorý si
bol stvorený, boly pripravené. Ty si ten veľký cherub zastierajúci, a odkedy som ťa dal, bol si bohom
na svätom vrchu; prechádzal si sa medzi ohnivými kameňmi. Bol si dokonalý vo svojich cestách odo
dňa, v ktorý si bol stvorený, dokiaľ sa nenašla pri tebe neprávosť. Od množstva tvojho kupectva je
tvoje vnútro plné ukrutnosti, a zhrešil si. Preto ťa poškvrním a odpracem s vrchu Božieho a zahubím
ťa, zastierajúci cherube, a odstránim zprostred ohnivých kameňov. Tvoje srdce sa povýšilo v tvojej
kráse; zkazil si svoju múdrosť pre svoju skvelosť. Na zem ťa hodím: dám ťa pred kráľov, aby sa dívali
na teba. Pre množstvo svojich neprávostí, nespravedlivosťou svojho kupectva poškvrnil si svoje
svätyne, a preto vyvediem oheň zprostred teba; ten ťa strávi, a obrátim ťa na popol na zemi pred
očami všetkých tých, ktorí ťa videli. – Lucifer, Satan
Múdrosť ako dar Danielovi a jeho priateľom
Daniel 1:17,20 Týmto štyrom mládencom dal Bôh vedomosti a rozum, aby sa vyznali v každom
liternom umení, a múdrosť, a krome toho Danielovi dal i to, aby rozumel každému videniu i snom.
A v každej veci múdrosti a rozumnosti, na ktorú sa ich vypytoval kráľ, našiel ich desaťkrát zbehlejších
nad všetkých učencov a hvezdárov, ktorí boli v celom jeho kráľovstve.
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Múdrosť Achitofelova (Heb. Ach-tafel; brat pochabosti, hlúposti)
2 Samuel 15:31 Tu oznámil ktosi Dávidovi, že vraj Achitofel je medzi spiklencami držiac s Absalomom.
A Dávid riekol: Obráť, prosím, Hospodine, radu Achitofelovu na bláznovstvo!
2 Samuel 16:21-23 A Achitofel povedal Absalomovi: Vojdi k ženinám svojho otca, ktoré zanechal, aby
dozeraly na dom, a počuje celý Izrael, že si sa zošklivil svojmu otcovi, vtedy zosilnejú ruky všetkých,
ktorí sú s tebou. A tak roztiahli Absalomovi stán na postreší paláca, a Absalom vošiel k ženinám
svojho otca pred očami celého Izraela. A rada Achitofelova, ktorý radil v tých dňoch, bola taká, jako
keby sa niekto bol pýtal na slovo Boha, taká bola každá rada Achitofelova jako u Dávida tak aj u
Absaloma.
2 Samuel 17:14 A Absalom povedal i všetci mužovia Izraelovi: Lepšia je rada Chúšaiho Arechitského
ako rada Achitofelova. Lebo Hospodin prikázal zrušiť dobrú radu Achitofelovu, aby Hospodin uviedol
zlé na Absaloma.
2 Samuel 17:23 A Achitofel vidiac, že sa neurobilo podľa jeho rady, osedlal osla, vstal, odišiel do
svojho domu, do svojho mesta, a dajúc patričné príkazy usporiadal svoj dom a obesil sa. A tak zomrel
a pochovaný bol v hrobe svojho otca.
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