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1. Královská 3,3-15 (17. srpna 2014) 

 
3Šalomoun miloval Hospodina. Řídil se nařízeními svého otce Davida, až na to, že obětoval a pálil kadidlo na 
posvátných návrších. 4Jednou šel král do Gibeónu, aby tam obětoval; bylo to největší posvátné návrší. Šalomoun tam 
na oltáři obětoval tisíc zápalných obětí. 5V Gibeónu se Šalomounovi ukázal v noci ve snu Hospodin. Bůh řekl: „Žádej, 
co ti mám dát.“ 6Šalomoun odvětil: „Ty jsi prokazoval velké milosrdenství svému služebníku, mému otci Davidovi, a 
on před tebou chodil věrně, spravedlivě a se srdcem upřímným vůči tobě. Toto velké milosrdenství jsi mu zachoval a 
dal jsi mu syna, který sedí na jeho trůnu, jak je tomu dnes. 7Hospodine, můj Bože, ty jsi nyní po mém otci Davidovi 
ustanovil za krále svého služebníka, ale já jsem příliš mladý, neumím vycházet a vcházet. 8A tvůj služebník je 
uprostřed tvého lidu, který jsi vyvolil, lidu tak početného, že nemůže být pro množství počítán ani sečten. 9Kéž bys 
tedy dal svému služebníku srdce vnímavé, aby mohl soudit tvůj lid a dovedl rozlišovat mezi dobrem a zlem. Neboť 
kdo by dokázal soudit tento tvůj lid, jemuž je tak těžko vládnout?“ 10Panovníku se líbilo, že Šalomoun žádal o tuto 
věc. 11Bůh mu řekl: „Protože jsi žádal o toto a nežádal jsi pro sebe ani dlouhý věk ani jsi nežádal bohatství, ba ani jsi 
nežádal bezživotí svých nepřátel, ale žádal jsi pro sebe rozumnost při soudním jednání, 12hle, učiním podle tvých 
slov. Dávám ti moudré a rozumné srdce, takže nikdo tobě podobný nebyl před tebou a ani po tobě 
nepovstane nikdo tobě podobný. 13A dávám ti i to, oč jsi nežádal, bohatství i slávu, tak aby nebyl nikdo tobě 
podobný mezi králi po všechny tvé dny. 14Budeš-li chodit po mých cestách a zachovávat má nařízení a přikázání, tak 
jako chodil tvůj otec David, prodloužím tvé dny.“ 15Tu se Šalomoun probudil a viděl, že to byl sen.  

 

 Co budeš žádat, dám ti. Řekni si cokoliv. - Soudný člověk by asi řekl: No fuj, tohle nechci. Cokoliv si 
řeknu, dostanu. To je šílená představa! Strašná odpovědnost. Nežádat nějakou pitomost. Nebo nepožádat 
o něco, co by sice bylo fajn, ale nebylo by to to nejdůležitější. Máme zkušenost se svými tužbami. Snad 
většinu z nich hodnotíme s odstupem času (a s odstupem stáří) jako bláhové nebo alespoň ne tak důležité, 
jak se nám to zdálo dřív. To je nejslabší místo toho známého pohádkového motivu o zlaté rybce. Ten je 
navíc milosrdnější než ten biblický, protože dává člověku 3 možnosti (přání). Však tuhle podivnou historku 
dává sám biblický autor do závorky - napíše, že to je sen. Na konci se Šalamoun probudí a může si říct: Byl 
to jen sen. I když, pravda, žádný sen není jenom sen - sen může být jakýmsi zakrouceným zrcadlem našeho 
života. 

 Jak se s touto možností přát si cokoliv vyrovnal Šalamoun? Nebudeme ho přespříliš vychvalovat, 
vždyť on sám přiznává, že největší milosrdenství přijal od Boha skrze svého otce. Díky tomu, že můj otec 
David věrně chodil před tebou, spravedlivě a v upřímnosti srdce stál při tobě, Bože - díky tomu já teď sedím 
na židli, na níž sedím.  

 To není vůbec takové to obecné prohlášení, že člověk žije díky rodičům, protože mi přece dali život. 
Šalamoun říká, že se má dobře kvůli tomu, jak žil jeho otec. Doslova kvůli tomu jak a při kom stál. Stál na 
Hospodinově cestě, držel se jí. Stál při Hospodinu nebo chcete-li jinak a přece stejně: Věděl, že Hospodin 
stojí při něm. Žil z jeho milosrdenství. - Mám se dobře díky postojům svého otce. Mám se dobře díky víře 
svého otce. V tomto smyslu bych se nebál ani použít to obávané slovo dědictví: Zdědil jsem po otci 
milosrdenství Boží.  

 David říká na smrtelném loži svému synovi: "Odcházím cestou všeho pozemského. Ty však buď 
rozhodný a mužný. 3Dbej na to, co ti svěřil Hospodin, tvůj Bůh: Choď po jeho cestách a dodržuj jeho 
nařízení a přikázání, jeho práva a svědectví, jak jsou zapsána v zákoně Mojžíšově, a tak budeš mít 
úspěch ve všem, co budeš konat, ať se obrátíš kamkoli..." - Zdá se, že to nejdůležitější pro svoji vládu (i 
pro svůj osobní život) přijal Šalamoun opravdu od svého táty. Nepotřeboval vlastně navíc nějaké 
kouzelné přání. Jeho sen je jakýmsi opakováním toho, co již slyšel u svého otce. Prověřením, co pro 
něj Davidův odkaz znamená. Jestli to ví. Jestli to už nestačil zapomenout v opojení královského trůnu. 
Co sis vzal od svého táty - a jestli sis to vzal k srdci - to se má ve snu potvrdit.  

 Budeš si přát slávu? Pak jsi od otce nic nepochytil. Budeš si přát zdraví a dlouhá léta? Pak jsi 
taky moc nepobral. Budeš si přát bohatství nebo vítězství nad nepřáteli?  Pak sis nenabral z Davidova 
dědictví nic a všechny jeho chyby znova čekají i tebe. Ale ty nemusíš přece žít od Adama! Nemusíš 
začínat psát úplně novou knihu svého života od první kapitoly. Můžeš se s rozumem chopit dědictví, 
které ti svěřil tvůj otec David.  
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 Na smrtelné posteli to (vzhledem k času a zdravotnímu stavu) David vzal už jen velmi stručně - 
řekl to, co mu z toho všeho odžitého považoval za nejdůležitější. "Choď po Božích cestách a dbej na 
Boží nařízení." - Což je v biblickém myšlení dvojí vyjádření naprosto totožného obsahu: Chodit po 
cestě Boží znamená držet se Božího zákona. Šalamoun nepochybně znal i tu rozříkanou verzi 
(ukecanou verzi) otcova odkazu - vyprávění o jednotlivých krocích - vyprávění o sérii přešlapů - sérii 
hříchů včetně osudových pochybení, v nichž Šalamounův otec za sebou nechal zraněné a mrtvé.  

 Na cestu svého otce má navázat mladý král Šalamoun. A bude se mu tuze hodit udržet v paměti 
celé otcovo dědictví. Nezapomenout ani na jediný jeho hřích. Připomínat si všechny jeho hříchy a 
nevěrnosti minimálně stejně často jako jeho vítězství a radosti. Pak bude mít tu výsadu, kterou žel 
zřejmě většina lidí v naší moderní evropské civilizaci již nemá, totiž že nebude muset žít od nuly. Bude 
psát další kapitolu z mnohem delšího příběhu než je jen jeho život. Bude moci navazovat. Nebude 
muset zabíjet svého Ábela. Nebude muset stavět s ostatními novou babylonskou věž . Nebude muset 
stavět novou záchranou loď pro své nejbližší. Nebude muset znova podnikat cestu z Egypta do 
Palestiny.  

 Jistě, bude podnikat jiné cesty a potýkat se také se svými překážkami, ale bude při tom vědět, 
co už má díky svému otci a ostatním praotcům za sebou. Může být díky nim v lecčems pokročilý, 
nebude naprosto ve všem začátečník.  

 Šalamoun se sice vymlouvá na svůj mladý věk a na to, jak je ten jeho lid složitý, jak se mu těžko 
vládne, avšak svou prosbou k Bohu dokazuje, že na dědictví svých otců nezapomněl. Aspoň tehdy na 
začátku ještě ne. Prosí Boha o moudrost. Což musíme citovat přesněji, protože pojem moudrosti od 
těch dob doznal jistých změn. Šalamoun žádá rozumné srdce, tj. aby dokázal rozsuzovat rozepře resp. 
dokázal vládnout lidem, a aby dokázal rozeznávat mezi dobrým a zlým.  

 Moudrost či rozumnost je v Bibli nejčastěji definována jako věrné chození po Božích cestách. 
Člověk především rozumně jedná, nebo naopak pošetile jedná. Moudrost je osvojená dovednost. To je 
pěkně vidět i na případu Šalamounovy prosby. Bože, dej, ať dokážu lidem vládnout. Přesněji: Bože, dej, 
ať dokážu vycházet s lidmi. Dej, ať s nimi umím jednat. A ať u toho rozeznám dobré od zlého.   

 Kdybyste někdy náhodou otevřeli biblickou knihu Přísloví, tradičně připisovanou právě 
Šalamounovi, tak zjistíte, že je prakticky celá o umění vycházení s lidmi  (a samozřejmě taky s Bohem). 
To je moudrost, o kterou prosí Šalamoun Boha. Dej mi schopnost jednat s druhými a budu mít 
vyhráno. Pak budu dobrým vládcem, když se dokážu s lidmi domluvit a když budu schopen porozumět 
jejich záležitostem. 

 Já jsem vyrůstal v době, kdy se hodně věřilo tzv. IQ. Na základní škole jsme byli přeměřováni, 
podrobováni testům s nejrůznějšími obrazci a kombinacemi čísel či slov. Skutečně se tehdy věřilo, že 
čím má člověk větší inteligenci, tím to dál dotáhne. Což samozřejmě zkušenost naprosto nepotvrzuje. 
Dnes se už má obecně za to, že nejdůležitější jsou tzv. sociální dovednosti. Mluví se o nejrůznějších 
kompetencích, které je třeba, aby si osvojily již děti. Cvičí se hodně komunikace, manažerské 
dovednosti, koučink - až to zase jde do opačného extrému a někdy to vypadá, že člověk nemusí skoro  
nic odborného znát, protože stačí, když to dobře "vykomunikuje." Což je v zásadě ta Šalamounova 
prosba: Bože, hlavně ať se dokážu s lidmi domluvit. 

 Modlitba o schopnost vyjít s druhými však v sobě nese zakódovánu i jinou prosbu. Když chci 
totiž s druhými vycházet, musí se to neustále cvičit. Musí se to člověk učit. A ostruhy člověk získává 
právě v terénu - v životě - v boji. Porozumět druhým znamená vydržet tisíce hodin naslouchat. Umět 
mluvit s druhými znamená znova a znova zkoušet promluvit. Vyjít s druhým znamená vyrovnat se s 
mnohými nezdary. Bože, dej mi vycházet s lidmi - to tedy znamená současně: Bože, posílej mě do 
nových nepříjemných a složitých situací. A dej mi sílu zvednout se i po stém neporozumění, sílu 
neskoncovat s druhými, sílu znova se chtít s druhými setkat.  


