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Zamyślić się na chwilę
 O mądrości
 
W maju, miesiącu matur, aż prosi się, by mówić 

o mądrości. Tym razem sięgnę do Starego Testa-
mentu. Niedługi  epizod – w roli głównej z mądrą 
kobietą pochodzącą z Tekoa, rodzinnego miasta 
proroka Amosa /Am 1,1/, wpisany jest w dzieje kró-
lewskiego rodu Dawida i jego synów. Ich poplą-
tane losy, pybierające na sile podpoądkowanie 
złu, można zobayć w perektywie  drogi. Na 
pewnym jej odcinku pojawia się nieznana z imie-
nia a jednak znana z mądrości kobieta /2 Sm 14,1-
20/. Joab, bratanek Dawida i wódz jego armii, chce 
pogodzić ojca z synem. Używa foelu. Z położo-
nego na wzgóach Judei  miasta  wzywa  (cytuję) 
bardzo rozumną kobietę /2 Sm 14,2/, która na wzór 
proroka Natana /2 Sm 12,1-10/, używa pypowie-
ści, by pemówić do sumienia króla i zmienić jego 
decyzję. Nie osób nie womnieć ynów Dawi-
da i jego synów, by docenić rolę, którą odgrywa 
mieszkanka Tekoa.  Droga królewskiej rodziny – to 
niebezpieny dukt, który wiedzie z góry w dół, 
i jak lawina pociąga kamień za kamieniem.  Gech 
Dawida /2 Sm 11/ znajduje się u szytu, jego po-
kuta wyrównuje drogę; gechy jego synów, Am-
nona i Absaloma, ynią ją wyboistą; królewscy 
synowie staają się stromą ścieżką w dół. Amnon 
gwałci swą siostrę, Tamar. Absalom nienawidzi 
brata za ów hańbiący yn i doprowadza do śmier-
ci gwałciciela. Ich ojciec, Dawid, rozpaa /2 Sm 13/. 
Wedle Zakonu bratobójca zasługuje na śmierć. Da-
wid traci obu synów, ukochanego, pierworodnego 
Amnona i urodziwego Absaloma, który ped karą 
ratuje się ucieką. Niestety... nie słychać płau 
i żalu ojca za zhańbioną Tamar... lawina kamie-
ni toy się z impetem. Kto ją powstyma? 20 
wersów ternastego rozdziału 2. Księgi Samuela 
mówi o kobiecej mądrości mieszkanki Tekoa, która 
tego dokonuje. Potrafi zmienić rację stanu na Bożą 
rację. Jej pypowieść , reparowana z poteby 
chwili,  o skłóconych synach, zabójstwie jednego 
z nich i kae śmierci grożącej drugiemu, o gorącej 
prośbie wdowy, by nie gasić iskierki, by zachować 
pamięć po mężu – kruszy serce króla. Dawid litu-
je się i pyeka: Jako żyje Pan, ani  jeden włos 
z głowy twojego syna nie adnie na ziemię 
/2 Sm 14,11/. A pecież chodzi o Absaloma. Joab 

w ten osób – mądrością kobiety z Tekoa – orędu-
je za powrotem królewskiego syna. Pypowieść 
nie wymienionej z imienia niewiasty zmienia bieg 
życia łowieka, który z banity staje się na powrót 
mieszkańcem własnego domu. Jesze dwa lata 
eka na audiencję u króla, swego ojca, ale jest już 
bezpieny. Wydawać by się mogło, że historia 
końy się szęśliwie. Joab doprowadza do pojed-
nania Dawida z Absalomem. Jednak droga, którą 
kroy Absalom, załamuje się pod ciężarem jego 
pychy. Królewski syn, któremu pebaono, chce 
więcej. Pragnie już zająć miejsce ojca. Dochodzi do 
buntu z traginymi konsekwencjami. Le dziś – 
w tym momencie – głębiej pyglądamy się krót-
kiemu epizodowi, w którym zwycięża nie honor, 
nie prawo, le mądrość, Boża racja. Mądra kobie-
ta z Tekoa pekonuje Dawida do bezwarunkowej 
miłości i pebaenia.  Ich dialog jest zapowiedzią  
tego, co dziesięć wieków później Pan Jezus oznaj-
mi swemu uniowi.  Na pytanie Piotra: Panie, ile 
razy mam odpuścić bratu memu, jeżeli peciwko 
mnie zgeszy? Czy aż do siedmiu razy?- Chrystus 
odpowiada- Nie powiadam ci :do siedmiu razy, 
le do siedemdziesięciu siedmiu razy /Mt 18,21-
22/. Światu zemsty i nienawiści, który jest owocem 
gechu łowieka, Zbawiciel peciwstawia świat 
nieskońonego i bezgraninego 
pebaenia. Do tego świata należy 
mądra kobieta z Tekoa. Gdzie należę 
ja, gdzie Ty?
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