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UŽITEK MOUDROSTI (PŘ 2,1-22) 
Hledej ji jako stříbro! 

 

Druhá kapitola nás uvádí na cestu moudrosti a vede nás k tomu, abychom 

viděli, jak nesnadné je získat moudrost, a zároveň abychom rozuměli 

užitku moudrosti, který převáží veškerou investici do moudrosti vloženou. 

Máme před sebou oslavnou báseň na moudrost. 
 

Text (Př 2,1-22): 

1Můj synu, jestliže přijmeš mé výroky, uchováš-li mé příkazy ve svém nitru, 2abys věnoval 

pozornost moudrosti a naklonil své srdce k rozumnosti, 3jestliže přivoláš porozumění a hlasitě 

zavoláš na rozumnost, 4budeš-li ji hledat jako stříbro a pátrat po ní jako po skrytých 

pokladech, 5tehdy pochopíš, co je bázeň před Hospodinem, a dojdeš k poznání Boha. 

6Neboť moudrost dává Hospodin, poznání i rozumnost pochází z jeho úst.7Pro přímé má 

pohotovou pomoc, je štítem těm, kdo žijí bezúhonně, 8chrání stezky práva a střeží cestu svých 

věrných. 9Tehdy porozumíš spravedlnosti, právu a přímosti, všemu, co zanechává dobré stopy.  

10Neboť moudrost vejde do tvého srdce a poznání oblaží tvou duši. 11Tvou stráží stane se 

důvtip, rozumnost tě bude chránit. 12Ochrání tě před zlou cestou, před každým, kdo proradně 

mluví, 13před těmi, kdo opouštějí přímé stezky a chodí po temných cestách, 14kdo se radují, 

když páchají zlo, jásají nad zhoubnými proradnostmi, 15jejichž stezky jsou křivolaké; jsou 

neupřímní na každém kroku. 16Moudrost tě ochrání před cizí ženou, před cizinkou, která se 

lísá svými řečmi, 17která opouští druha svého mládí, a na smlouvu svého Boha zapomíná. 
18Propadla smrti i se svým domem, její stopy směřují do říše stínů. 19Nikdo z těch, kdo k ní 

vcházejí, se nevrátí, stezek života nedosáhne. 20Kéž bys jen chodil po cestě dobrých a bedlivě 

dbal na stezky spravedlivých. 21Neboť zemi budou obývat přímí a zůstanou v ní bezúhonní. 
22Ale svévolníci budou ze země vyťati, věrolomní budou z ní vyrváni. 

 

Otázky ke kázání: 

1. Za jakou cenu můžeme získat moudrost? 

2. Kde moudrost najdeme? 

3. K čemu nám moudrost bude? 

 
 

 



 

 

I. MOUDROST TĚŽCE ZÍSKANÁ (v. 1-5) 

• Budeš-li ji hledat jako stříbro …  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

�  Tt 2,6; Př 1,8-9; Př 12,1; Ko 2,3; J 17,3; Mt 7,8 
 

II. MOUDROST BOHEM DAROVANÁ (v. 6-9) 

• Dej, co žádáš a žádej, co chceš! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

�  1K 15,10; Ř 9,15-16; Fp 2,12-13; Žd 13,20-21; Zj 1,5-6; Př 1,2-3; Př 3,32; Př 14,2; Ř 12,2 
 



 

 

III. MOUDROST ŽIVOT OCHRAŇUJÍCÍ (v. 10-22) 

• Nadpřirozeně přirozená ochrana 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

�  Fp 4,8; Př 13,20; Př 3,32; Mt 7,13-14; 1K 1,18 
 

   

 

 
   SMÍCH, ORAT, UZDY, SONÁTA, 

STAGNACE, STOA, MULTIVITAMIN, 

CHOREOGRAF, KLAD, SVORKA, 

KONSTATACE, INTERNA, 

KOMITENT, OKOP, EDEN, 

AKLIMATIZACE, NEZŘETELNOST, 

KONTEJNER, SMĚRNÍK, ANKETY, 

BOREC, ZJEV, ÁCHAT, DORKAS, 

MÍLAŘ, ZKAMENĚLINY, SEMESTR, 

PÓVL, ANOA, KMEN, CENTAL, SLEĎ, 

NÉST, ARAB, ZŘETELE, RUNY, ŘASA 

Osmisměrka 

Tajenka 1K 15,10: 

 

_________________________ 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 

Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (Př 2,1-22). 

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

Steiger, památka P. Petrecký, chvály A. Vorsa & K. Krejčíková.  

 
 

Uganda: Mladého muže zmlátil vlastní otec kvůli obrácení ke 

křesťanství 

20. září napadl mladého muže jménem Magale Hamidu (známého také jako 

Mabala) z vesnice Nanoko ve východní Ugandě vlastní otec – poté co zjistil, že 

dvacetiletý syn opustil muslimskou víru a stal se křesťanem. Sedm měsíců před 

útokem se Magale rozhodl přijmout křesťanství a od té doby se neúčastnil 

pravidelných modliteb v mešitě. 

Na dotazy ohledně nového přesvědčení Magale neodpovídal, načež ho rozlícený 

otec začal mlátit holí. Podle dostupných zpráv se holí chopili také další rodinní 

příslušníci a k útoku se připojili. Magaleův křik přivolal sousedy, kterým se podařilo 

krvácejícího mladíka od útočníků oddělit. Magale byl následně urychleně převezen 

na městskou kliniku v Tirinyi (okres Kibuku), kde mu byla ošetřena zranění hlavy a 

pravé ruky. Po propuštění z nemocnice se o Magaleho staral pastor Joseph Kisense z 

baptistického společenství New Valley Baptist Church (Nové údolí) v Kiryolo. Pastor 

nahlásil útok členovi místního zastupitelstva v Tirinyi, který obratem uvědomil 

policii. Magaleův otec se s plány na zabití syna svěřil také sousedovi. 

Přestože mladý muž (který se v současné době skrývá) již nebyl znovu napaden, 

jeden místní pastor probíral s policisty možnost zatčení jeho otce. Reálně hrozí, že by 

násilný čin vyvolal útoky radikálů na pastora nebo jeho společenství, protože 

prostřednictvím jeho služby již přišlo ke Kristu několik lidí. Sám pastor Joseph zmínil, 

že i jemu místní radikálové vyhrožují. 

 

Chci, abyste povzbuzeni v srdci a spojeni láskou hluboce pochopili a 

plně poznali Boží tajemství, jímž je Kristus; v něm jsou skryty všechny 

poklady moudrosti a poznání. 

Koloským 2:2-3 


