
5 

 

SOCIÁLNE ASPEKTY KNIHY PRÍSLOVÍ 

 

doc. ThDr. Ján HUSÁR, PhD. 

Katedra biblických náuk PBF PU 

 

Príslovia sú výroky múdrych ľudí, často tajuplné, ktoré predstavujú jedno,  

no môžeme z nich vyrozumieť aj niečo iné, skryté a hlbšie. 

 

Starozákonná Kniha prísloví patrí medzi tzv. sapenciálne, t.j. múdroslovné, 

vyučujúce, poučné knihy. Ako je meno kráľa Dávida neoddeliteľné od väčšiny 

posvätných piesní a modlitieb Knihy žalmov, tak je meno kráľa Šalamúna známe 

celému svetu ako meno múdreho a Bohom osvieteného muža, ktorý je považovaný 

za autora väčšiny prísloví. Múdry Sirach o Šalamúnovi píše: „Naplnený si bol 

múdrosťou ako (mohutná) rieka, tvoj duch stačil pokryť zem! Zaplnil si ju tajomnými 

poučnými slovami, takže sa tvoje meno rozchýrilo až na ďaleké ostrovy, i milovali ťa pre tvoju 

pokojnú dobu. Pre piesne, príslovia, podobenstvá a pre výklady krajiny ťa obdivovali. V mene 

Hospodina, Boha, ktorý sa volá Boh Izraelov“ (Sir 47, 16-19). 

Svoju múdrosť Šalamún nevložil len do jednej knihy. V kánone kníh máme tri1: 

Knihu prísloví, Kazateľ a Veľpieseň, ktoré sú vzájomne veľmi prepojené. 

V Prísloviach kráľ Šalamún učí mladíka a usmerneniami ho poúča v povinnostiach 

života; preto sa jeho slová často priamo obracajú „k synovi“. V Kazateľovi poúča 

muža zrelého vekom, aby vo svetských veciach nevidel večnú hodnotu, ale všetko 

viditeľné považoval za skoro pominuteľné. A nakoniec vo Veľpiesni do objatia 

Ženícha ľudskej duše, t.j. Isusa Christa, privádza už muža pripraveného, dokonalého 

a pokročilého vekom. 

Na Knihu prísloví sa môžeme pozerať z rozličných pohľadov. Teológovia z nej 

čerpajú hodnotný materiál pre triadológiu, ekleziológiu, christológiu či učenie 

o Presvätej Bohorodičke. Otec z Knihy prísloví, historickým výkladom sám Šalamún, 

                                                           
1 Okrem týchto troch kníh meno kráľa Šalamúna nosí aj ďalšia kniha: „Múdrosti Šalamúnove“. 

Synopsis svätého Atanáza Veľkého považuje za možné autorstvo pripísať Šalamúnovi. 
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je chápaný ako Boh – Otec, ktorý poúča všetky svoje deti, všetkých ľudí. Pod matkou 

zas teológovia vidia Cirkev, osnovanú Bohom, v  ktorej jedinej sa človek môže naučiť 

pravde a žiť podľa nej. Aj pod Múdrosťou zbudovaným domom si predstavujú 

Cirkev, pretože Múdrosť je v Knihe prísloví personifikovaná a predstavuje Božieho 

Syna – Isusa Christa ako počiatok nášho múdreho života v Ňom. Z bohoslužobného 

hľadiska sa v Knihe prísloví nachádza aj predobraz Presvätej Bohorodičky, do ktorej 

sa ako do domu nasťahovala Múdrosť, t.j. počal sa Boží Syn. 

Na Knihu prísloví však môžeme nazerať aj inak. Môžeme jej ponaučenia 

umiestniť do sociálnej roviny, vyvodiť z nich konkrétne východiská pre náš život 

v úzkom spoločenstve či v spoločnosti. Je to najmä preto, že Boží Zákon, daný cez 

proroka Mojžiša aj evanjeliový Zákon daný samotným Christom, nebol, nie je, 

nebude a ani nemôže byť odtrhnutý od nášho každodenného života, nášho konania, 

nášho uvažovania, našich pohnútok a chcení, ktorými ovplyvňujeme samých seba 

a všetkých ľudí vôkol nás. K čomu nás oba Zákony vyzývajú? Mať správny 

a pravdivý vzťah k Bohu, ktorý sa nevyhnutne prejavuje v správnom a pravdivom 

vzťahu k blížnemu. Pojmy láska, milosrdenstvo, nezištná pomoc, múdrosť či 

spravodlivosť nie sú vo Svätom Písme abstraktnými výrazmi, sú predovšetkým 

činnosťou, ktorá pretvára svet na obraz Božieho Kráľovstva.  

Príslovia nás majú nasmerovať ako správne žiť. Samotný pojem paremija (csl. 

pritča) označuje podľa starobylého výkladu užitočné nasmerovanie k ceste, aby 

putujúci dosiahol svoj želaný cieľ. Naším cieľom, cieľom našej cesty, našej pozemskej 

púte je Božie Kráľovstvo. A tak každé ponaučenie Svätého Písma je pre nás 

prospešné. Kniha prísloví obzvlášť, pretože bola napísaná s týmto jediným cieľom. 

Príslovia v nej obsiahnuté nás poúčajú k správnym hodnotám, povzbudzujú 

k múdrosti a poznaniu, napravujú náš úsudok či privádzajú k pochopeniu skutočnej 

spravodlivosti. Len tak pre zaujímavosť v celej Knihe prísloví, ktorá má 31 kapitol, sa 

pojem spravodlivosť a spravodlivý nachádza 91-krát a pojem nespravodlivosť 

a nespravodlivý 28-krát (podľa LXX). Je to zámer? Isteže áno. Veď Spravodlivosť je 

sám Hospodin Boh, tak ako je aj Láska, Múdrosť, Pravda, Cesta, Život aj Vzkriesenie. 
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Kniha prísloví, podobne ako ostatné poučné knihy Starého Zákona, je odrazom 

skúseností starozákonného človeka z uplatňovania Božích prikázaní v konkrétnych 

životných situáciách. Boh dal človeku Zákon, človek sa snaží ho napĺňať. Ako dobre 

alebo zle sa mu to darí, to niektorí z nich zachytili do modlitieb, žalmov, básní 

a prísloví. Máme teda v Písme nielen Zákon, ale aj jeho aplikáciu do života, a tak aj 

možnosť bližšie spoznať to, čo vo svojom živote máme robiť, čomu sa vyhýbať, čo 

nasledovať a čoho sa strániť. V tom je genialita a výnimočnosť Svätého Písma, že nám 

popri Zákone dáva aj možnosť spoznať životy ľudí a ich výhry aj prehry, radosti aj 

starosti, problémy, pocity a osobné skúsenosti zo zachovávania Zákona. 

Príslovia nám dávajú skutočné poznanie múdrosti. Keď si múdry človek 

vypočuje niektoré z prísloví, stáva sa ešte múdrejším. Počiatkom múdrosti je strach 

pred Hospodinom (1, 7). Strach nie z Hospodina, no strach, aby sme nevykonali 

niečo, čo nie je v súlade s Jeho vôľou – to je význam biblického výroku „Boží strach“. 

Ak je to počiatkom k pravej múdrosti, je potrebné vedieť, kto je Hospodin, pred 

ktorým treba mať bázeň. Šalamún do prísloví vložil skutočné chápanie pravého 

Boha: hovorí o Jeho neopísateľnosti (25, 2), o Jeho prozreteľnosti (15, 3 a 21; 22, 2; 23, 

3), o Jeho spravodlivom súde (15, 8 a 25), o stvorení sveta Božím Slovom 

a Premúdrosťou (3, 19). 

Príslovia vedú k pochopeniu pravej, skutočnej spravodlivosti. Takéto príslovia 

sú v knihe dané preto, lebo niektorí ľudia svojou činnosťou pokazili slovo 

spravodlivosť. Spravodlivosťou ľudia nazývajú dať dobré za dobro a zlé za zlo – no 

to nie je spravodlivosť. Boh cez kráľa Šalamúna hovorí iné. Učí skutočnej 

spravodlivosti a vidí ju v tom, aby bolo dané každému to, čo potrebuje. Ale 

predovšetkým – ctime si Hospodina cez svoje spravodlivé skutky (3, 9) – konajme 

milosrdenstvo, milujme aj nepriateľa, vážme si rodičov a starších, nepripusťme 

krivdu ani inú skrivodlivosť. Veďme rozumný život, striedmy, bez krajností, 

netúžme po tom, čo nie je naše, nepretvarujme sa, nebuďme falošní a bez miery. Kto 

takto seba vedie, dosiahol pochopenie skutočnej spravodlivosti. 



8 

 

Príslovia nás učia mať správny úsudok, t.j. súdiť spravodlivo a usudzovať 

správne. Teda konať podľa Božieho Zákona, lebo je napísané: „Otváraj svoje ústa, 

spravodlivo súď a zastávaj sa práva biedneho a chudobného!“ (31, 9). To je súd nad inými. 

No múdry človek súdi aj sám seba – vystaví si „stop“, keď doň vchádza hnev, bdie, 

keď prichádza vášeň a prebúdza rozum, keď stráca ostražitosť. Kto je prísnym 

sudcom samému sebe, ten sa naučí naprávať svoj úsudok aj súd voči blížnemu. 

Človek zvyčajne definuje veci, ktoré ho obklopujú, podľa dôsledkov, ktorými sa 

prejavujú. No múdry človek chce spoznať príčinu vecí, aby, keď ju spozná a pochopí, 

mohol ju využiť na svoj úžitok. Keď napríklad človek spozná príčinu svojho hriechu, 

bude sa jej v budúcnosti môcť vyhýbať.  

Ako sme spomenuli, poučné knihy Starého Zákona sú akousi odpoveďou 

starozákonného človeka na Boží Zákon, na jeho požiadavky a prikázania. Tie 

upravovali nielen náboženský život Izraela, ale aj život spoločenský a sociálny. Boh 

si neželá nerovnosť, útlak, vykorisťovanie, podvody a ďalšie negatívne sociálne javy 

v spoločnosti. Preto dáva aj prikázania o úcte k rodičom, úcte k životu, rešpektovaní 

práv a dôstojnosti iného človeka. V Knihe prísloví sa nám odkrýva niekoľko odoziev 

na Boží Zákon v sociálnom kontexte. 

V prvom rade je to výzva, aby sme rešpektovali piate Božie prikázanie o úcte 

k rodičom. „Cti si svojho otca a svoju matku, aby sa ti dobre vodilo a aby si  dlho žil...“ 

(2Mjž 20, 12). Rodina je východiskovým prostredím pre každého jednotlivca. V nej sa 

vytvárajú a formujú vzťahy, ktoré potom prerastajú do vzťahov s okolím a práve od 

ich kvality potom závisí aj spoločenská klíma. Boh upozorňuje na kvalitu vzťahu 

k otcovi a k matke, pretože tí dali potomkovi život, vedú ho a starajú sa oň. Deti by 

mali poslúchať a vážiť si svojich rodičov. Predpokladom k tomu je vzájomná láska. 

Dobrý vzťah k Bohu a k rodičom je počiatkom dobrých vzťahov s ostatnými ľuďmi. 

To si uvedomoval aj Šalamún, preto je Kniha prísloví vedená aj ako ponaučenie 

milujúceho otca svojmu synovi: „Počúvaj, synu, poučenie tvojho otca a nezavrhni poučky 

tvojej matky“ (1, 8), „Počúvajte, deti, otcove poučenie, snažte sa ho pochopiť, lebo veľký dar 

vám dávam: môj zákon neopúšťajte“ (4, 1–2), „Synu, chráň zákony tvojho otca a nezavrhni 
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poučenia tvojej matky“ (6, 20). Ak tak bude konať, platia ďalšie príslovia: „Múdry syn je 

otcovi radosťou, no syn nerozumný je pre matku smútkom“ (10, 1), „Rozumný syn je otcovi 

poslušný, no syn tvrdošijný (smeruje) k záhube“ (13, 1). 

Z tohto prvého východiska môžeme vyvodiť aj druhé: mať v úcte šediny a nikdy 

nepohrdnúť radou staršieho.  Sväté Písmo na mnohých miestach hovorí o úcte 

k starším, šediny sú synonymom múdrosti. Kto si váži staršieho, kto zachováva jeho 

rady a usmernenia, ten našiel záľubu v očiach Hospodinových. Príslovia hovoria: 

„Korunou starcov sú deti ich detí, chvála detí sú ich otcovia“ (17, 6), „Ozdobou mladých je 

ich sila, slávou starcov sú ich šediny“ (20, 29), „Kto opovrhuje otcom alebo matkou, a myslí 

si, že nehreší, je podobný nečestnému človeku“ (28, 24).  

Počiatkom spravodlivosti je poznanie Boha. Ak chceme konať spravodlivo, mali 

by sme spoznať to, čo Boh považuje za spravodlivé. Príslovia hovoria nasledujúce: 

„Vtedy pochopíš, čo je spravodlivosť a právo, ktoré sú všetky blahé chodníky, keď sa ti 

múdrosť nasťahuje do srdca, tvoju dušu bude blažiť poznanie, rozvaha ťa bude ochraňovať 

a rozumnosť ťa bude strážiť“ (2, 9–11). Výrokov o spravodlivosti je v knihe mnoho. 

Vyberieme najpodstatnejšie z nich: „Každý, kto porušuje Zákon, je pred Bohom nečistý, no 

so spravodlivými sa (Boh) zjednocuje“ (3, 32), „Cesty spravodlivých sa podobajú svietiacemu 

svetlu... cesty bezbožných sú temné“ (4, 18–19), „Skutky spravodlivých vytvárajú život, no 

plody bezbožných sú hriechy“ (10, 16), „Chcieť rozumieť Zákonu, je správna myšlienka. Lebo 

takto budeš dlho žiť a pridajú sa ti (ešte) roky života“ (9, 10–11). 

Boh v Zákone vyžaduje, aby sme sa neokrádali. Krádež bola v starozákonnom 

Izraeli chápaná vždy ako svätokrádež. Dôvodom bola viera v to, že všetko, čo človek 

vlastnil, je vlastne výsledkom Božieho požehnania. Kto teda siahol na požehnanie 

iného, dopustil sa vážnej protizákonnosti. Platilo to vo všetkých sférach 

spoločenského života. Krádeže nemali mať priestor napríklad ani vo finančníctve vo 

forme úžery, či v obchode prostredníctvom falošných mierok a váh. Príslovia preto 

pripomínajú: „Falošné váhy sú ošklivosťou pred Hospodinom, príjemné je Mu spravodlivé 

závažie“ (11, 1). Obohacovanie na úkor druhého bolo tiež nespravodlivosťou v očiach 

Hospodinových: „Nespravodlivé poklady sú neužitočné, spravodlivosť však zachraňuje pred 
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smrťou“ (10, 2). Zadržiavanie mzdy a úplatky boli zakázané Zákonom: „Usmrcuje sa 

ten, čo zadržiava mzdu, no ten, kto nenávidí úplatky, sa zachráni“ (15, 27). Vykorisťovanie 

či posunutie medze tiež patrilo k svätokrádežiam: „Domy vykorisťovateľov Hospodin 

zbúra, no medzu vdovy upevní“ (15, 25). 

Kniha prísloví sa venuje aj problematike bohatstva a vzťahu k nemu (33-krát, 

LXX). Múdry človek ho využije k milosrdenstvu, nerozumný sa nechá majetkom 

ovládať. Prvý má nádej na Božie Kráľovstvo, druhý smeruje k záhube. Šalamún nás 

teda takto upozorňuje: „V deň hnevu nepomôže bohatstvo, spravodlivosť však zachraňuje 

pred smrťou“ (11, 4), „Ten, kto sa spolieha na bohatstvo, padne, kto sa zastáva spravodlivých, 

ten zažiari“ (11, 28), „Majetok získaný protizákonne býva zmenšovaný, no ten, kto 

zhromažďuje spravodlivo, bude v hojnosti: spravodlivý sa zľutuje a dáva“ (13, 11). 

Takto by sme mohli uviesť mnohé príslovia, no veríme, že sme sprostredkovali 

aspoň tie k našej téme najpodstatnejšie. Ak si aj nezapamätáme všetky uvedené 

príslovia, vedzme, že postačí jedno, ktoré sa ako hlavná myšlienka tiahne celou 

Knihou prísloví – Usiluj sa, človeče, aby si získal Božiu múdrosť do svojho srdca a tá 

ti umožní vždy rozlíšiť, čo je dobré a čo zlé. 
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