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Kniha Moudrosti (latinsky Liber Sapientiae, někdy také Moudrost Šalomounova,
řecky Σοφια Σαλωμωνος) je jedna z deuterokanonických knih Starého zákona, která
byla sepsána v 1. století př. n. l. pod vlivem antického mudrosloví. Zásadní je
především koncept Moudrosti, jakožto zprostředkující bytosti mezi Bohem a
světem. Je to už jakýsi krůček k poznání Božího bytí v Trojici.
Vznik
Řecký název i verše 9,7nn knihu přímo připisují králi Šalomounovi, je však jisté, že
ve skutečnosti byla sepsána až v 1. století př. n. l. v době helénismu, a to zřejmě v
Egyptě.[1] V Egyptě totiž žila významná židovská komunita, která přeložila Starý
zákon z hebrejštiny do řečtiny. K překladům byly navíc připojeny i spisy psané v
řečtině, čímž vznikla Septuaginta.
Jednou ze zmíněných řeckých knih byla i Moudrost Šalomounova, která měla
odpovědět výzvě antického mudrosloví a představit vlastní Knihu Moudrosti, ve
které se snaží židovský autor pohanům dokázat, že Hospodinova moudrost předčí
moudrost všech národů, a zároveň posílit sebevědomí Židů žijících mezi
pohanskými národy.
Později byla kniha přeložena do latiny a do své Vulgáty (překlad Písma do latiny) ji
přijal i Hieronymus. (Jeroným)
Obsah knihy lze rozdělit do tří částí:[2]
1. kapitoly 1–5: boj zbožné moudrosti izraelského národa proti bezbožné
moudrosti světa, napomenutí vládcům, polemika s židy, kteří opouštěli
základní principy judaismu a tíhli k mravní nevázanosti a nihilismu;
2. kapitoly 6–9: přednosti moudrosti, modlitba za dar moudrosti;
3. kapitoly 10–19: působení moudrosti v událostech dějin Izraele, zvláště při
východu z Egypta a po cestě do zaslíbené země, polemika s náboženskými
kulty pohanů.
Pro vývoj židovské filosofie je významná především myšlenka Moudrosti, jež
vznikla na základě dobových spekulací o hypostasích, tj. zprostředkujících bytostech
mezi Bohem a světem. Moudrost tak představuje Boží pomocnici, učitelku lidstva,
dech Boží moci. Spis nese jasné stopy dualismu: Bůh je světu natolik vzdálený, že je
potřeba zprostředkující bytosti (zde Moudrosti). Zároveň však kniha zůstává pevně
zakotvena v židovském monoteismu a staví se proti modloslužbě a mravní
uvolněnosti.[3]
Na konci tohoto pojednání naleznete nástin představ o Boží Moudrosti
podle díla ruského pravoslavného teologa Vladimíra Solovjova.

Pěkné úryvky z Knihy Moudrosti:
Výzva k spravedlnosti

1 1 Milujte spravedlnost, vy soudcové země, smýšlejte o Hospodinu v dobrotě
a hledejte ho upřímným srdcem. 2 Dává se nalézat těm, kdo ho nepokoušejí, ukazuje
se těm, kdo mu nejsou nevěrní. 3 Zvrácené myšlenky totiž odvádějí od Boha, ale
jeho moc zahanbuje nemoudré, když ji pokoušejí. 4 Moudrost nevejde do zlovolné
duše, nebude přebývat v těle podrobeném hříchu. 5 Svatý duch kázně prchá před lstí,
vzdaluje se od nerozumných myšlenek, v studu se odvrací od nepravosti.
6 Moudrost je duch lidumilný, ale nepromine trest rouhačovi za slova jeho rtů; Bůh
je zajisté svědkem jeho ledví, dobře vidí do skrytu jeho srdce a slyší všechno, co
člověk mluví. 7 Duch Hospodinův naplňuje zemi, on, jenž všemu dává řád, zná
každou myšlenku. 8 Před ním se neskryje nikdo, kdo je na straně bezpráví, trestající
spravedlnost ho nemine. 9 Spády svévolníka vyjdou najevo, o jeho piklech uslyší
Hospodin a ztrestá jeho zvrácenost.
10 Vždyť ucho žárlivě milujícího slyší všechno, ani reptání šeptem mu neujde.
11 Chraňte se neprospěšného reptání, zdržte jazyk od pomluv, vždyť ani hovor
vskrytu neprojde bez povšimnutí a prolhaná ústa zabíjejí duši. 12 Nepřivolávejte si
smrt pobloudilostí svého života, nevystavujte se záhubě pro činy svých rukou.
13 Vždyť Bůh smrt neučinil, ani se netěší ze zahynutí živých; 14 stvořil totiž
všechno, aby to bylo, čemu dal na světě vzniknout, určil k spáse, není v tom smrtící
jed; podsvětí nebude kralovat nad zemí. 15 Vždyť spravedlnost je nesmrtelná.
Moudrost se dává člověku poznat
6 12 Moudrost září a nevadne, ochotně se dává spatřit těm, kdo ji milují, a najít těm,
kdo ji hledají. 13 Všem, kdo dychtí po jejím poznání, sama vychází vstříc.
14 Kdo ji hned zrána vyhledá, nebude se namáhat, najde ji sedící u svých dveří.
15 Přemýšlet o ní je ta pravá rozumnost, a kdo kvůli ní bdí, je brzy bez starostí.
16 Sama obchází a hledá, kdo jsou jí hodni, na jejich stezkách se jim vlídně ukazuje
a v každé myšlence se s nimi setkává. 17 Počátkem rozumnosti je nejupřímnější
touha poučit se, a péče o poučení, to je láska k ní. 18 Láska pak znamená zachovávat
její zákony; dbát jejích zákonů je zárukou neporušenosti.
19 A neporušenost přibližuje člověka k Bohu. 20 Tak touha po moudrosti přivádí až
ke království. 21 Máte-li tedy ve vážnosti své trůny a svá žezla, vy vládcové nad
lidem, musíte ctít moudrost, abyste kralovali navěky.
Moudrost je nad všechny dary
7 7 Proto jsem se modlil, a byla mi dána rozumnost, vzýval jsem Boha, a přišel ke
mně duch moudrosti. 8 Jí jsem dal přednost před žezly a trůny, bohatství jsem
pokládal za nic ve srovnání s ní, 9 nepostavil jsem jí naroveň nejdražší kámen.

Všechno zlato je vzhledem k ní jen hrst písku, a všechno stříbro má proti ní cenu
bláta. 10 Miloval jsem ji nad zdraví a krásu, dal jí přednost před světlem dne,
protože její záře nepohasíná. 11 Všechno dobré mi přišlo spolu s ní, jejím
prostřednictvím nezměrné bohatství. 12 Radoval jsem se ze všech věcí, protože je
řídí moudrost, ale nevěděl jsem, že ona je jejich rodičkou. 13 V dobrém úmyslu
jsem se jí naučil, bez závisti se o ni dělím, její bohatství pro sebe neukrývám.
14 Ona je pro lidi nevyčerpatelným pokladem; kdo jej získali, připravili si přátelství
s Bohem, doporučeni dary, které s sebou nese výchova.
Vznešenost a krása moudrosti
22 Neboť v ní je duch myslící a svatý, jedinečný a přitom mnohotvárný, duch
jemný, hbitý, pronikavý, neposkvrněný, spolehlivý, neproměnný, milující dobro,
činorodý, 23 nespoutaný, dobročinný, lidumilný, pevný, bezpečný, klidný,
všemohoucí, všeobzírající, prostupující všechny duchy rozumné, čisté a přejemné.
24 Nad každý pohyb je moudrost pohyblivější, svou ryzostí proniká a prostupuje
všecko. 25 Je dechem Boží moci, čirým výronem slávy Všemohoucího; proto nic
poskvrněného se do ní nevloudí. 26 Je odleskem věčného světla, nezkaleným
zrcadlem Božího působení a obrazem jeho dobrotivosti.
27 Je jediná, ale může všechno, setrvává v sobě samé, a přece vše obnovuje, v každém
pokolení vchází do svatých duší a vytváří Boží přátele a proroky. 28 Bůh totiž miluje
jen toho, kdo přebývá spolu s moudrostí. 29 Ona je nádhernější než slunce i než
jakékoli postavení hvězd. Je-li porovnána se světlem dne, ukáže se, že je převyšuje.
30 Po něm totiž nastupuje noc, kdežto žádné zlo nepřemůže moudrost.
Prosba o získání moudrosti
9 1 Bože našich otců, milosrdný Hospodine, ty jsi učinil všechno svým slovem
2 a ve své moudrosti jsi vytvořil člověka, aby vládl nad tvory, kterým jsi dal
vzniknout, 3 a aby spravoval svět v svatosti a spravedlnosti a konal soud s upřímnou
duší, 4 daruj mi moudrost, která sídlí u tvého trůnu, a nevylučuj mě z počtu těch,
kdo ti slouží. 5 Vždyť jsem tvůj služebník a syn tvé služebnice, člověk křehký
a krátkého věku, který jen málo chápe právo a zákony.
6 I kdyby byl někdo dokonalý mezi lidskými syny, bez moudrosti od tebe nebude
znamenat nic. 7 Tys mě vyvolil za krále svého lidu a za soudce svých synů a dcer.
8 Řekl jsi, abych zbudoval chrám na tvé svaté hoře a oltář ve městě, kde přebýváš,
podle podoby svatého stánku, který jsi od počátku připravil. 9 S tebou je moudrost,
která zná tvoje díla a byla při tom, když jsi tvořil svět. Ona ví, co se líbí tvým očím
a co je správné podle tvých přikázání. 10 Sešli ji ze svatých nebes, od trůnu své
slávy ji pošli, aby byla se mnou a pracovala, abych poznal, v čem máš zalíbení.
11 Ona ví všechno a rozumí všemu, rozvážně mě povede v mém konání a zachová
mě ve své slávě. 12 Potom ti budou příjemné mé skutky, spravedlivě budu soudit
tvůj lid a budu hoden trůnu svého otce. 13 Neboť pozná vůbec člověk Boží záměry
a dovede si představit, co je vůle Hospodina? 14 Myšlení smrtelníků je nedokonalé

a naše uvažování pochybné, 15 neboť pomíjivé tělo zatěžuje duši a pozemský stan je
břemenem pro mysl naplněnou starostmi. 16 Stěží postihujeme to, co je na zemi,
s námahou vysvětlujeme, co máme na dosah ruky. Kdo prozkoumá to, co je na
nebesích? 17 Kdo by poznal tvou vůli, jestliže ty bys mu nedal moudrost a z výšin
mu neposlal svého svatého ducha? 18 Jen tak se lidé na zemi dostali na správnou
cestu a naučili se tomu, co se ti líbí; jen moudrost je zachránila.
14 Když totiž všude zavládlo hluboké mlčení a noc ve svém běhu byla v půli
cesty, 15 tvé všemohoucí slovo se náhle sneslo jako nelítostný bojovník
z královského trůnu na nebesích doprostřed země odsouzené k záhubě. Jako břitký
meč přinášelo tvůj neodvolatelný rozkaz, 16 a když se zastavilo, naplnilo vše smrtí;
dotýkalo se nebe, a přitom stálo na zemi.
19 6 Celé stvoření bylo ve své podstatě znovu přetvořeno, tak aby sloužilo tvým
rozkazům a aby tví služebníci byli zachováni bez úhony. 7 Objevil se mrak zastínil
tábor, suchá země se vynořila, kde dříve byla voda. Ukázala se volná cesta z Rudého
moře a zelenající se rovina na místě dravého proudu.

18

Představa Boží moudrosti (Sofie) inspirovaná dílem Vladimíra Solovjova
Boží moudrost – Sofia – čili Boží Slovo-Logos - má svou mužskou i ženskou
stránku. Mužská se plně zjevuje v osobě Ježíše Krista a ženská v osobě Mariině,
ale i v materii a lidské společnosti.
Děje se tak od stvoření, kdy Slovo (tvar) formuje hmotu (materii prima=prvotní stav
hmoty, čistá energie a čistá možnost, tedy matka všeho ) a vtěluje tak svět ideí –
Boží moudrost. Podobný proces probíhá v člověku, který je formován v duši (ženská
stránka naší osoby) Božím slovem (mužská stránka naší osoby).
Stejný proces probíhá i v Církvi a lidské společnosti, které jsou matkami, do nichž
proniká Boží slovo. Výsledkem je stále se rodící Kristus spojující materii a ducha,
tělo a hlavu (jsme všichni tělem Kristovým a rosteme do jeho plnosti). Tak se
postupně uskutečňuje příchod Božího království.
Důležitě je tedy stále Boží slovo = Boží moudrost vstřebávat do své duše, (skrze
četbu, poslech…) přemýšlet o ní a především ho (ji) vtělovat do činů. pš

