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NEODMÍTEJ MOUDROST! (PŘ 1,1-33) 
Jak poznat moudrost a kázeň… 

 

Mladý muž, syn, mladík je váben a volán dvěma ženami, které ho chtějí 

učit – jedna vylučuje druhou – na jedné straně je Moudrost a na straně 

druhé Hloupost. Za kterou z nich půjde? A za kterou z nich půjdeš ty? 
 

Text (Př 1,1-33): 

Přísloví Šalomouna, syna Davidova, krále Izraele, 2jak poznat moudrost a kázeň, jak pochopit výroky 

rozumnosti, 3jak si prozíravě osvojit kázeň, spravedlnost, právo a přímost, 4aby prostoduší byli 

obdařeni chytrostí, mladík poznáním a důvtipem. 5Bude-li naslouchat moudrý, přibude mu znalostí, a 

rozumný získá schopnost 6porozumět přísloví a jinotaji, slovům mudrců i jejich hádankám. 7Počátek 

poznání je bázeň před Hospodinem, moudrostí a kázní pohrdají pošetilci. 

8Můj synu, poslouchej otcovo kárání a matčiným poučováním neopovrhuj. 9Budou ti půvabným 

věncem na hlavě a náhrdelníkem na tvém hrdle. 10Můj synu, kdyby tě lákali hříšníci, nepřivoluj! 
11Kdyby tě přemlouvali: „Pojď s námi, vražedné úklady nastrojíme, počíháme si na nevinného bez 

důvodu, 12pohltíme je, jako podsvětí pohlcuje živé, bezúhonní budou jako ti, kdo sestupují do jámy, 
13přijdeme si na rozličný drahocenný majetek a domy kořistí si naplníme, 14spoj svůj úděl s námi, 

budeme mít všichni jeden měšec“ – 15můj synu, nechoď s nimi jejich cestou, zdržuj svou nohu od 

jejich stezky, 16neboť jejich nohy běží za zlem, pospíchají prolévat krev. 17Je zbytečné sypat pod síť, 

když to každý okřídlenec vidí. 18Oni však strojí ty vražedné úklady proti sobě, číhají na vlastní duši. 
19Takové jsou stezky všech, kdo za ziskem se honí; ten stojí své pány život. 

20Moudrost pronikavě volá na ulici, na náměstích vydává svůj hlas. 21Volá na nároží plném hluku, 

pronáší své výroky u vchodů do městských bran: 22„Dokdy budete, vy prostoduší, milovat 

prostoduchost, dokdy posměvači budou mít zálibu v posmívání, hlupáci poznání nenávidět? 23Obraťte 

se, když vám domlouvám. Hle, nechám na vás proudit svého ducha, uvedu vám ve známost svá 

slova: 24Protože jsem volala, a vy jste odmítali, ruce jsem vztahovala, a nikdo na to nedbal, 25každé mé 

radě jste se vyhýbali, nedali jste na mé domlouvání, 26i já se budu smát, až budete v bídě, budu se 

vysmívat, až na vás přijde strach, 27až na vás přijde strach jako ničivá bouře a vaše bída se přižene 

jako vichřice, až na vás přijde soužení a tíseň. 28Tehdy mě budou volat, a neodpovím, budou mě 

hledat za úsvitu, a nenaleznou, 29protože měli poznání v nenávisti a bázeň před Hospodinem si 

nezvolili, 30nedali na mou radu, každou mou domluvu znevážili. 31Budou jíst plody své cesty, přesytí 

se svými plány. 32Prostoduché zavraždí jejich odmítavost, hlupáky zahubí jejich netečnost. 33Ale kdo 

mě poslouchá, v bezpečí bude bydlet a žít klidně, beze strachu z něčeho zlého. 
 

 



 

Otázky ke kázání: 

1. Proč každý křesťan potřebuje moudrost? 

2. Proč je tak důležité vyvarovat se špatné společnosti? 

3. Kde najdeme všechnu moudrost, kterou potřebujeme? 
 

 

ÚVOD 

• Kniha Přísloví vyučuje Boží moudrosti 
 

 
 

 

Biblické odkazy:  

�  Př 8,1-2 

I. CESTA K MOUDROSTI (V. 1-7) 

• Mladík je vyučován svým otcem 
 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

�  1Kr 3,3.9; 1Kr 5,1.9-10.14; Př 26,4-5; Př 17,28; Př 12,18; Ef 4,29; Př 14,12; Př 12,15;   
 

II. SPOLEČENSTVÍ MOUDROSTI (V. 8-19) 

• Vyvarujte se bezbožné společnosti! 
 

 

 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

�  Ž 1,1; 1K 15,33-34; 2K 6,14; 2Pa 18,3; 2Pa 19,2; Př 28,20 



 

 

 

III. VOLÁNÍ MOUDROSTI (V. 20-33) 

• Vyvarujte se odmítnout moudrost! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

�  Lk 24,45; Ko 2,2-3 
 

   

 

 
   NASTÁVAT, MOPY, NOPY, RASA, 

LOTO, MAPY, DRAK, INSECTA, 

STÁNÍ, RANK, UZLY, PRVOTISK, 

HESLO, ELEKTRODA, 

PODPRSENKA, KLAD, NOVOTVARY, 

EBON, ALALISTIKA, VÍZA, ORLICE, 

ZÁRUBEŇ, VIKING, DERATIZÁTOR, 

RÉVA, MROŽ, EVKA, ANSÁMBL, 

KÁDR, PRVNÍ, LÍPA, VLYS, VRTULE, 

PLES, ROZHRANIČENÍ, LÉTA, ALEJ, 

SÍLY, TRETKA, GLUSID 

Osmisměrka 

Tajenka Ko 2,3: 

 

_________________________ 



 

Biblická církev Praha, www.krestanepraha.cz 

 15. října 2017 © BCP 

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 

Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (Př 1,1-33). 

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

Petrecký, památka K. Trnka, chvály J. & M. Petrecké.  

 
 

Kazachstán: Zákaz činnosti několika společenství kvůli veřejnému 

praktikování víry 

V létě 2017 obdrželo několik náboženských skupin v Kazachstánu tříměsíční zákaz 

veškerých aktivit, včetně scházení k bohoslužbám. 18. srpna soud vyměřil pokutu a vydal 

zákaz činnosti protestantskému společenství Nový život v Oskemenu, protože jeho členové 

na letním táboře zpívali náboženské písně. Podle Eldara Meirbajeva z místního odboru pro 

náboženské záležitosti zástupci společenství měli zažádat o udělení písemného svolení, ale 

neučinili tak, proto bylo se společenstvím zahájeno řízení. Zákaz činnosti dosud nenabyl 

právní moci, křesťané se odvolali k soudu vyšší instance. 

10. července soud v oblasti Almaty udělil pokutu místnímu pastorovi Maratu Tlegenovovi 

a pěti zahraničním návštěvníkům za nelegální „misionářské aktivity“. Členové společenství 

o dva dny dříve uspořádali křestní shromáždění pod otevřeným nebem. Pokuta byla 

vyměřena všem, jeden z cizinců obdržel navíc výzvu k opuštění země. Soud také křesťanům 

zakázal po dobu tří měsíců pořádat blíže nespecifikované akce. 

V současné době je náboženským společenstvím definitivně zakazována činnost pouze v 

případech, kdy státní orgány prokážou, že se jedná o „extrémistické“ nebo „teroristické“ 

skupiny, případně opakovaně poruší ustanovení restriktivního Zákona o náboženství. 

Kazachstán však – v rozporu s přijatými mezinárodními právními závazky – zakazuje 

veškeré projevy svobody náboženského přesvědčení nebo vyznání bez úředního povolení. 

Náboženská uskupení, která buď o státní registraci nepožádají, nebo o ni požádají a 

nezískají ji, se automaticky ocitají mimo zákon a riskují postih, pokud se jejich členové 

budou i nadále scházet k bohoslužbám. 

 
 

Vy však jste z Boží moci v Kristu Ježíši; on se nám stal moudrostí od 

Boha, spravedlností, posvěcením a vykoupením. 

1. Korintským 1,30 


