
16.	Šalamún	
	

Chlapci	 a	 dievčatá,	 na	 úvod	 si	 niektoré	 veci	 najskôr	 zopakujeme	 a	 pripomenieme.	
Rozprávali	sme	si	o	kráľovi	Dávidovi.	Čo	už	viete	o	kráľovi	Dávidovi?	Kde	sa	narodil,	aké	
mal	 povolanie	 zamestnanie,	 čo	 neskoro	 robil?	 Čo	 vieš	 o	 ňom	 Jakub?	 Pôvodne	 bol	
pastierom.	A	Ty	Janka?	Odpoveď:	Porazil	Goliáša.	Čím	ho	porazil?	Odpoveď:	Prakom.	A	
čo	sa	neskôr	s	ním	stalo?	Odpoveď:	Stal	 sa	kráľom.	A	mal	ešte	aj	 taký	 talent,	nadanie,	
aké?	 	 Odpovedá	 Filip:	 Vedel	 hrať	 na	 harfe	 a	 vedel	 aj	 čosi	 skladať,	 zložiť?	 Odpoveď:		
Žalmy.	 Áno,	 vedel	 skladať	 žalmy,	 nie	 obývaciu	 stenu.	 Učili	 sme	 sa	 spolu	 žalm.	 Ako	
začína?	 Odpoveď:	 Pán	 je	 môj	 pastier,	 nič	 mi	 nechýba.	 A	 viete	 aj	 číslo?	 Číslo	 23.	 A	
všetkých	žalmov	máme	150.	Povzbudzujem	Vás,	chlapci	a	dievčatá,	aby	ste	radi	spievali	
žalmy	počas	sv.	omše.	Aj	dnes	sme	spiveali	krásny	žalm:	Milostivý	a	milosrdný	je	Pán.		
	
Skôr	 ako	 kráľ	 Dávid	 zomrel,	 sa	 rozhodol,	 že	 určí,	 kto	 bude	 po	 ňom	 novým	 kráľom.	
Rozhodol,	že	novým	kráľom	sa	stane	jeho	syn	Šalamún.	Také	zvláštne	meno:	Šalamún.	
V	preklade	 znamená	 „pokojný	 človek“,	 lebo	 v	hebrejčine	 „šalom“	 znamená	 „pokoj“.	
V	tieto	dni	prosíme	o	pokoj	na	Ukrajine.	Šalamún	sa	stal	nástupcom	na	tróne	po	svojom	
otcovi	kráľovi	Dávidovi.	Keď	Šalamún	začínal	kraľovať,	bol	mladý,	neskúsený,	tak	si	od	
Pána	Boha	prosil	taký	osobitný	dar.	Čítala	to	v	prvom	čítaní	Nelka.	Čo	sme	počuli	v	tom	
čítani,	 že	 si	mladý	Šalamún	žiadal	od	Pána?	Pamätáte	 si?	Odpoveď:	Želal	 si	 chápavé	a	
múdre	srdce.	Ale	prečo	ho	žiadal?	Načo	ho	potreboval?	Odpoveď:	Aby	bol	spravodlivý.	
Áno,	aby	bol	spravodlivý.	Veľmi	dobre	hovoríš.	Daj	mi	múdre	srdce,	nie	preto,	aby	som	
napísal	 dobre	 písomku	 z	matematiky,	 alebo	 diktát	 zo	 slovenčiny	 bez	 chyby.	
Samozrejme,	dobre	sa	učte.	Aby	ste	mali	dobré	známky.	Nestačí	byť	vzdelaný	učenlivý.	
Nestačí	dobre	vedieť	matematiku,	dobre	vedieť	chémiu.	Potrebujeme	byť	dobrí!	On	si	
prosil	dobré	a	chápavé	srdce,	aby	konal	dobro,	aby	bol	spravodlivý.	Šalamún	si	nepýtal	
múdre	srdce,	aby	druhých	dobehol,	oklamal,	ale	aby	vedel	vyberať	dobro,	a	nie	zlo.	A	čo	
na	to	povedal	Pán	Boh,	keď	počul	túto	žiadosť?	Bol	sklamaný?	Odpovedá	Dorotka:	že	ho	
vypočuje	a	dá	mu	tento	dar.	Áno,	páčilo	sa	mu	to.	Pán	Boh	mu	povedal:	Šalamún.	ty	si	si	
mohol	 pýtať	 bohatstvo,	mohol	 si	 si	 pýtať	 dlhý	 vek,	 napríklad	 120	 rokov,	mohol	 si	 si	
pýtať	smrť	 tých,	čo	ťa	ohrozujú,	ale	Ty,	Šalamún,	si	 si	 to	nepýtal,	ale	pýtal	si	múdre	a	
spravodlivé	srdce,	aby	si	bol	dobrým	kráľom.	Chlapci	a	dievčatá,	pýtajte	si	od	Pána	Boha	
dobré	veci	a	Pán	Boh	Vás	vypočuje.		

	
Chcem	 Vám	 povedať	 takýto	 príbeh	 o	
Šalamúnovi.	 O	 nejaký	 čas	 ako	 dostal	 tento	
dar,	 prišli	 ku	 kráľovi	 dve	 ženy,	 dve	 mamy.	
Obidve	 mali	 malé	 deti.	 Keď	 v	noci	 spali	
v	jednej	 izbe,	 stalo	 sa,	 že	 jednej	 maminke	
dieťatko	 v	noci	 umrelo,	 udusilo	 sa.	 Keď	
videla,	 že	 tá	 druhá	 mama	 spí,	 tak	 vymenila	
dieťa.	 Jej	 dala	 to	 svoje	 mŕtve	 dieťatko	 a	
zobrala	ku	sebe	to	živé	dieťa.	Keď	sa	ráno	tá	
pravá	 mama	 zobudila,	 chcela	 nakojiť	
dieťatko,	videla,	že	dieťa	je	mŕtve,	ale	keď	sa	
lepšie	pozrela,	 zbadala,	 že	 to	nie	 je	 jej	dieťa,	
že	jej	dieťa	je	živé	a	má	ho	tá	druhá	–	nepravá	

matka.	Začali	sa	hádať.	Tak	prišli	pred	kráľa,	aby	rozhodol,	komu	bude	dieťa	patriť.	Kráľ	
si	 vypočul	 obidve	matky.	Každá	mu	povedala	 svoj	 príbeh,	 každá	 tvrdila,	 že	 je	matkou	



živého	dieťaťa	a	to	mŕtve	patrí	tej	druhej.	Začali	sa	pred	kráľom	hádať.	Čo	by	ste	urobili	
na	mieste	kráľa	Šalamúna?	Ako	by	ste	rozhodli?	Čo	by	ste	poradili	kráľovi	Šalamúnovi?	
Amy	 odpoveda:	 Pýtala	 by	 som	 si	 dôkaz.	 Hm.	 Dobre	 hovoríš,	 ale	 boli	 v	tej	 izbe	 samé,	
nemali	nejaké	kamery,	ktoré	by	to	natočili,.	Ako	sú	v	obchodoch.	Ďalšie	dievča	hovorí,	že	
by	 si	 mali	 priznať	 pravdu.	 Dobre	 hovoríš,	 tak	 by	 to	 malo	 byť.	 Ale,	 žiaľ,	 ľudia	
neprichádzajú	vždy	na	 súd	kvôli	pravde.	Vy	už	 ten	príbeh	so	Šalamúnom	asi	poznáte.	
Ako	 to	 skončilo?	 Odpoveď:	 Kráľ	 Šalamún	 prikázal:	 Prineste	mi	meč	 a	 prineste	 dieťa.	
Rozseknem	ho	na	dve	polovice,	každá	z	vás	dostane	 jednu	polovicu,	a	 tak	sa	nebudete	
hádať.	Vtedy	zvolala	tá	nepravá	falošná	matka:	Áno,	múdro	hovoríš,	kráľ,	urobme	to	tak.	
Ale	pravá	skutočná	matka	povedala:	Nie,	kráľu,	nezabíjaj	dieťa,	daj	ho	radšej	tej	druhej	
matke.	 Čo	 myslíte,	 prečo	 to	 povedala?	 Odpoveď:	 Lebo	 ona	 bola	 tou	 pravou	 matkou,	
pohlo	sa	jej	srdce	a	chcela,	aby	dieťa	žilo.	Výborne	hovoríš.	Aj	keď	to	dieťa	nebude	mať	
pri	 sebe,	 ale	 bude	 žiť.	 A	 vtedy	 kráľ	 Šalamún,	 ktorého	 Pán	 Boh	 obdaroval	 múdrym	
srdcom,	 povedal:	 Vezmite	 dieťa	 a	 dajte	 ho	 tej	 matke,	 ktorá	 chce,	 aby	 dieťa	 zostalo	
naživo,	 lebo	 ona	 je	 pravou	 matkou.	 Kráľ	 Šalamún	 múdro	 rozhodol,	 lebo	 sa	 neriadil	
ľudskou	múdrosťou,	 ale	 bol	 obdarovaný	 Božou	múdrosťou.	 	 On	 si	 nepýtal	 takú	 našu	
ľudskú	 spravodlivosť,	 mohol	 rozseknúť	 na	 dve	 polovice	 a	 bol	 by	 pokoj.	 On	 hľadal	
pravdu.	Chlapci	a	dievčatá,	pýtajte	si	od	Pána	Boha	múdrosť,	ktorá	nebude	taká,	čo	chce	
druhého	 dobehnúť,	 oklamať,	 zatajiť	 pravdu,	 ale	 ktorá	 bude	 hľadať	 spravodlivosť	 a		
pravdu,	dokonca	aj	vtedy,	keď	nemáme	z	toho	my	úžitok.		

	
Kráľ	Šalamún	urobil	 ešte	 jednu	veľkú	
vec.	 V	Jeruzaleme	 dal	 postaviť	
nádherný	chrám	na	oslavu	Pána	Boha.	
Šalamún	 bol	 výborný	 staviteľ,	 počas	
jeho	 vlády	 sa	 neviedla	 žiadna	 vojna,	
ale	 bol	 ten,	 ktorý	 zveľaďoval	 svoje	
kráľovstvo.	 Aj	 my	 tu	 v	Kežmarku	
máme	nádberný	chrám,	túto	nádhernú	
baziliku.	 Niekedy	 nám	 vyčítajú	
niektorí	 ľudia,	 že	 načo	 dávate	 zlaté	
sochy,	drahú	výzdobu,	mohlo	by	sa	za	
to	urobiť	niečo	užitočné,	stavať	cesty,	
školy,	 nemocnice.	 Čo	 by	 ste	 im	 na	 to	
povedali?	Odpoveď	dieťaťa:	Lebo	Pán	

Boh	nám	dáva	ešte	oveľa	viac.	To	si	veľmi	dobre	povedala,	áno,	Boh	nám	dáva	viac,	ako	
je	zlato,	peniaze,	on	nám	dáva	čisté	 srdce,	on	nám	dáva	život,	 svoje	požehnanie.	To	si	
ešte	lepšie	povedala,	ako	by	som	to	dokázal	ja.	My	mu	dávame	len	trocha	pozlátka.	My	
prepočítavame,	 čo	by	sa	za	 to	dalo	všetko	urobiť.	My	máme	peniaze	aj	na	cesty,	aj	na	
školy,	ale	nie	vždy	s	nimi	správne	hospodárime.		
	
Chlapci	a	dievčatá,	dnes	si	prosme	o	múdre	srdce,	aby	sme	boli	spravodliví,	čestní,	aby	
sme	hľadali	múdrosť.	O	kráľovi	Šalamúnovi	 sa	hovorí,	 že	 to	bol	najmúdrejší	kráľ,	aký	
kedy	žil	na	zemi.	Ale	to	bolo	preto,	že	prosil	o	múdrosť	Pána	Boha.	Je	to	múdrosť,	ktorá	
nebola	pozemská,	ale	nebeská.		
	
Chlapci	 a	 dievčatá,	 na	 záver	 sv.	 omše	 dostanete	 obrázok,	 na	 ktorom	 je	 zobrazený	
Šalamúnov	 	múdry	rozsudok.	Dajte	si	ho	na	váš	biblický	rodostrom,	Taktiež	dostanete	
domácu	úlohu,	na	ktorú,	keď	správne	odpoviete,	môžete	dostať	drobnú	odmenu.		



Tu	napíš	svoje	meno	a	priezvisko:	
_________________________________________________________________________________	

ŠALAMÚN 
1.	Čo	si	prosil	Šalamún	od	Pána	Boha,	keď	sa	mu	zjavil	vo	sne?.	 
(Vypočítaj	 a	 výsledky	 zapíš	 do	 riadku	 od	 najmenšieho	 po	 najväčší.	 Každý	 výsledok	 má	
vedľa	písmeno,	ktoré	si	napíš	pod	daný	výsledok	a	dozvieš	sa	odpoveď)	 
6+6–2=_____	Ú		
18–3x2=_____	S		
17–5:2=_____	M		
9x3–7=	_____R	 
19–4x2+2	_____	Ť		
26+13–15=	_____	O		
4x2+7=	_____	D		
Odpoveď:	______________________________	 
 
2.	Prečítaj	odzadu	a	zistíš,	čo	je	v	živote	múdre.		
a/	ATOVIŽ	LESYMZ	A	ADVARP	ETOVIŽ	V	EJ	EIN	AHOB	ZEB		
b/	ÉNĽETUNIMOP	ÚS	ATOVIŽ	OHÉKSMEZOP	ITSODAR	 
Odpoveď:	 __________________________________________________________________________________	
_____________________________________________________________________________________________________	
_____________________________________________________________________________________________________	 
	
	


