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RADUJ SE Z ŽENY SVÉHO MLÁDÍ! (PŘ 5,1-23) 
Cesta moudrosti v manželské věrnosti 

 

Pátá kapitola Přísloví má celkem jednoduchou strukturu – první dva verše 

jsou úvodním napomenutím a poslední tři verše jsou shrnutím a výzvou. A 

mezi nimi najdeme varování před nevěrou (v. 3-6), cenu nevěry (v. 7-14) a 

požehnání věrnosti v manželství (v. 15-20). 
 

Text (Př 5,1-23): 

1Můj synu, věnuj pozornost mé moudrosti, nakloň své ucho k mé rozumnosti, 2dbej 

na obezřetné rady, poznání ať zachovávají tvé rty. 3Ze rtů cizí ženy sice kape med, 

a její jazyk je hladší než olej, 4nakonec je však hořká jako pelyněk, ostrá jak 

dvojsečný meč. 5Její nohy sestupují k smrti, její kroky uvíznou v podsvětí. 
6Nevysleduješ stezku života, její stopy se motají, nevíš kam. 7Proto, synové, 

poslyšte mě, neodvracejte se od výroků mých úst. 8Ať jde tvá cesta daleko od ní, 

nepřibližuj se ke dveřím jejího domu, 9ať nevydáš svou důstojnost jiným, 

ukrutníkovi svá léta, 10ať se tvou silou nesytí cizáci a ovocem tvého trápení dům 

cizí. 11Nakonec budeš skučet, až celé tvé tělo zchátrá. 12Řekneš: „Jak jsem mohl 

nenávidět napomínání? Jak mohlo mé srdce znevažovat domlouvání? 13Svoje 

vychovatele jsem neposlouchal, nenaslouchal jsem svým učitelům. 14Málem bych 

byl propadl nejhoršímu uprostřed shromáždění a pospolitosti.“ 15Pij vodu z vlastní 

nádrže, tu, jež vyvěrá z tvé studnice. 16Mají se tvé prameny roztékat ven do široka 

jako vodní toky? 17Tobě mají patřit, tobě jedinému, a ne cizím spolu s tebou. 18Buď 

požehnán tvůj zdroj, raduj se z ženy svého mládí, 19z milované laně, z líbezné srny; 

její prsy ať tě vždycky opojují, kochej se v jejím milování ustavičně. 20Proč by ses 

kochal, můj synu, v cizačce, proč bys v náručí cizinku svíral? 21Cesty člověka jsou 

Hospodinu zřejmé, on sleduje všechny jeho stopy. 22Svévolníka polapí jeho 

zločiny, bude spoután provazy svého hříchu. 23Nedbal na napomenutí, proto 

zemře; bloudí pro svou velkou pošetilost. 
 

Otázky ke kázání: 

1. V jakých lidských vztazích se projeví moudrost na prvním místě? 

2. Proč je manželství tak důležité? 

3. Proč musí být Kristus tím, co bude manželství spojovat? 
 



 

 

 

ÚVODNÍ VÝZVY (v. 1-2) 

• Zůstávej v moudrosti 
 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

�  Př 11,22;  
 

I. VAROVÁNÍ PŘED MANŽELSKOU NEVĚROU (v. 3-6) 

• Pozor na cizí ženu! 
 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

�  Jer 17,9; 1K 10,12; Př 2,18; Př 6,29; Př 7,22-23;  
 

II. CENA MANŽELSKÉ NEVĚRY (v. 7-14) 

• Bude tě to stát více, než si dovedeš představit 
 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

�  J 10,10; Př 13,20; 1K 15,33; Př 7,25-26;  
 



 

 

III. POŽEHNÁNÍ VĚRNOSTI V MANŽELSTVÍ (v. 15-20) 

• Raduje se z ženy svého mládí 
 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

�  2S 14,14; Pís 4,15; Žd 13,4; 1K 7,2-9;  
 

ZÁVĚREČNÁ NAPOMENUTÍ (v. 21-23) 

• Kristus a jeho nevěsta 
 

 

 

 

Biblické odkazy:  

�  Ef 5,25.33; Ef 3,4-6; 1Pt 1,10-12; Ef 5,25-27; Ř 10,9 

   

 

 
   SVÁTÁ, ODÉR, SEDMNÁCT, 

PROSTITUTKY, ASIAT, DYJE, KELT, 

ÚTLÝ, AMINA, CITÁTY, ARZÉN, 

NADHLAVNÍK, OSUD, VJEZD, ZOEA, 

KOKS, BROKY, NÁRT, NEON, 

OSTNOVEC, TĚLÍSKO, HRDINKA, 

DNES, POUZDRO, PERGOLY, BOBR, 

SEDM, DOJET, SRNA, OBRUS, 

NAPODOBITEL, ŠIML, POHŘEBIŠTĚ, 

BÝLÍ, LEVOBOČEK, ÚPON, SRAZ, 

PŘERUŠENÍ, ZLATNÍK, VETO, ALČA 

Osmisměrka 

Tajenka Pís 1,9: 

 

_________________________ 

Capra ibex – půvabná 

kamzice (srna) 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 

Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (Př 5,1-23). 

Kancelář je na novém místě – Bělohorská 161, přímo u zastávky 

tramvaje „Břevnovský klášter“. U dveří zvoňte (bude-li již zvonek) nebo 

volejte, přijdeme vám otevřít.  

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

Došek, památka J. Jindra, chvály A. Vorsa & K. Krejčíková.  

Sobota 9. 12. – 900 vyučování pro muže v kanceláři sboru. 

   1300 vyučování pro ženy s Marilyn Farníkovou tamtéž. 

 

Kazachstán: Propuštění křesťanského konvertity 

2. října byl propuštěn na svobodu Yklas Kabduakasov, křesťanský konvertita 

od islámu. Celková délka trestu vyměřeného na základě údajného 

„podněcování náboženské nenávisti“ přesáhla dva roky. Po zatčení 14. srpna 

2015 Yklas strávil nějaký čas ve vazbě (ještě před zahájením soudního procesu), 

poté mu bylo nařízeno domácí vězení a nakonec musel nastoupit do pracovního 

tábora. V průběhu těchto dvou let Yklas přijal nesmírné požehnání z mnoha 

dopisů, ve kterých lidé vyjadřovali svůj zájem a psali mu, že se za něj modlí. 

Od doby, kdy se Yklas vrátil domů k manželce a dětem, probíhá v 

kazašském parlamentu debata o dalších plánovaných omezeních 

bohoslužeb a náboženských materiálů. Navrhovaná legislativní úprava 

zahrnuje zdvojnásobení výše pokut a zpřísnění dalších trestů za aktivity 

náboženského charakteru. (V letošním roce již byl dvěma kazašským 

kongregacím vydán zákaz pořádání bohoslužeb.) 

 

Počátek moudrosti je: Snaž se získat moudrost, za všechno své jmění 

získej rozumnost. 

Přísloví 4,7 


