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BANKETY SOKYŇ (PŘ 9,1-18) 

Moudrost i Hloupost zvou na hostinu 
 

Před námi je obraz dvou soupeřících banketů – jsou zde popsané dvě 

hostiny. Jednu pořádá paní Moudrost a druhou paní Hloupost. Spolu s 

popisem obou hostin zde nacházíme také popis důsledků moudrosti a 

hlouposti v životě člověka, a to podle toho, kterou z těchto dvou žen bude 

ve svém životě následovat. 
 

Text (Př 9,1-18): 

1Moudrost si vystavěla dům, vytesala sedm sloupů. 2Porazila dobytče, smísila víno a 
prostřela svůj stůl. 3Vyslala své dívky, volá na vrcholu městských výšin: 4„Kdo je 

prostoduchý, ať se sem uchýlí!“ Toho, kdo nemá rozum, zve: 5„Pojďte, jezte můj chléb a 
pijte víno, které jsem smísila, 6nechte prostoduchosti a budete živi, kráčejte cestou 

rozumnosti!“  
 

7Kdo napomíná posměvače, dojde pohany, kdo domlouvá svévolníku, poskvrní se! 
8Nedomlouvej posměvači, aby tě nezačal nenávidět. Domlouvej moudrému a bude tě 
milovat. 9Moudrému dej a bude ještě moudřejší, pouč spravedlivého a přibude mu 
znalostí. 10Začátek moudrosti je bázeň před Hospodinem a poznat Svatého je 

rozumnost. 11Neboť skrze mne se rozhojní tvé dny, přibude ti let života. 12Jsi-li moudrý, 
k svému prospěchu jsi moudrý, jsi-li posměvač, sám na to doplatíš. 

 

13Paní Hloupost je halasná, prostoduchá, vůbec nic nezná. 14Sedá u vchodu do svého 
domu, na křesle na městských výšinách, 15a volá na mimojdoucí, kteří jdou po přímých 

stezkách: 16„Kdo je prostoduchý, ať odbočí sem!“ Toho, kdo nemá rozum, zve: 
17„Kradená voda je sladká a pokoutný chléb blaží.“ 18Ale on neví, že je tam říše stínů a 

že v hlubinách podsvětí jsou ti, jež pozvala. 
 
 

Otázky ke kázání: 

1. V čem se liší jednání Moudrosti a Hlouposti v našem textu? 

2. Proč je pošetilé napomínat posměvače? 

3. Kde začíná pravá moudrost a jak v ní máme žít? 
 

 

 

 



 

 

I. POZVÁNKA OD MOUDROSTI (v. 1-6) 

• Moudrost zve do vlastního domu na hostinu  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

�  Př 14,1; Př 24,3; Ef 4,28; Ef 5,27; Lk 18,13; Př 26,12; Zj 3,17-19; 2Pt 2,7; 
 

II. PŘESVĚDČOVÁNÍ MOUDROSTI (v. 7-12) 

• Moudrost ukazuje, v čem spočívá moudrost 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

�  Př 1,24-27.31-32; Př 15,12; Př 21,24; Př 10,11; Mt 7,6; Tt 2,12; Ž 1,5; Př 19,29; Př 12,3; 



 

 

 

III. POZVÁNKA OD HLOUPOSTI (V. 13-18) 

• Hloupost nabízí kradenou vodu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

�  Př 17,28; Př 26,7; Ř 1,19-21; J 11,25; Ko 2,3 

   

 

 
   GINKGO, KÁNĚ, ADRESY, OÁZA, 

SANMARINO, ŽONGLÉŘI, SAJGA, 

KVIL, TERČ, MLSAL, PROVÉST, TISK, 

ŽVATLA, ANOA, METEOROGRAFY, 

KONĚ, OČKA, OVCE, SKUS, KEMP, 

USTALOVAČ, OLEJKA, KANK, 

VARNA, PRAK, POŠETILOST, BARY, 

AGÁVE, ČÁPI, ENZYM, SRPY, 

TEMPO, OSKA, SATANELKA, LAOS, 

DIAGONÁLA, ANTI, VÍKO, 

KONTRÁRNOST, VERPÁNEK, TŘEP 

Osmisměrka 

Tajenka Př 9,10: 

 

_________________________ 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 

Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (Př 9,1-18) – 

Bělohorská 161, přímo u zastávky tramvaje „Břevnovský klášter“.  

Neděle 930 Shromáždění v divadle Kámen – kázání P. Borovanský, vedení P. 

Růžička, památka P. Petrecký, chvály J. & M. Petrecké.  
 

Indie: Starý křesťan si stále zachovává víru, navzdory intenzivnímu 

pronásledování 

Rok poté, co na vlastní kůži již poosmé zakusil otevřené pronásledování, je 

devadesátiletý Džatja připraven trpět znovu a stále se nesmírně touží dělit o dobrou 

zprávu evangelia s každým, kdo ji chce slyšet.  

Džatjovy problémy začaly v r. 1992, kdy odmítl podepsat písemný slib, že přestane 

zvěstovat evangelium. Policisté reagovali na Džatjovu zatvrzelost tak, že mu 

zpřelámali všechny prsty. O tři roky později ho hinduističtí radikálové zbili a odvlekli 

na policejní stanici, kde strávil týden za mřížemi. Jizvy na Džatjově levé paži a ruce 

jsou trvalou připomínkou třetího případu pronásledování pro víru. Tehdy ho 

hinduistický extrémista sešvihal řetězem od bicyklu a způsobil mu hluboké tržné rány.  

Kdykoli se však Džatja vrátí z nemocnice domů, vždycky jen sáhne po Bibli a 

pokračuje ve vydávání svědectví sousedům. Pravidelně se modlí s hinduisty, rozdává 

evangelizační letáky a vypráví místním, že Ježíš zemřel i za ně. Společně se dvěma 

dětmi vedou společenství tvořené přibližně 40 věřícími, kteří se scházejí v přístavku u 

jeho domu. 

Přestože byl Džatja kvůli šíření své víry nesčetněkrát bit, je odhodlán šířit 

evangelium za každou cenu, doslova do posledního dechu. Zatímco touto formou 

stále horlivě slouží Bohu, modlete se za něj i členy jeho společenství, aby byli světlem 

ve svém městě, ve kterém žije přibližně 10 000 hinduistů. Kéž Bůh mocnými způsoby 

demonstruje těmto lidem svou lásku, aby radostně přijali jeho dar záchrany pro 

věčnost. 

 

V Kristu jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání. 

Koloským 2:3 


