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JAKO VŮL VEDENÝ NA PORÁŽKU (PŘ 7,1-27) 
Prostoduchý a svůdnice 

 

Sedmá kapitola ukazuje, jak se z prostoduchého stává hlupák, když 

podléhá svodům cizí ženy a vrhá se do náruče hlouposti. Je zde popsán 

celý proces – od vystavení se pokušení, přes samotný svod až po tragický 

pád. Toto je místo, kde se můžeme naučit skutečně velmi mnoho. 
 

Text (Př 7,1-27): 

Můj synu, dbej na mé výroky, chovej mé příkazy ve svém nitru. 2Dbej na mé příkazy a budeš 

živ, střez moje učení jak zřítelnici oka. 3Přivaž si je k prstům, napiš je na tabulku svého srdce. 
4Moudrosti řekni: „Jsi moje sestra“, rozumnost nazvi svou příbuznou, 5aby tě střežila před cizí 

ženou, před cizinkou, která lichotí svými řečmi. 6Jednou jsem vyhlížel mříží z okna svého 

domu 7a díval jsem se na prostoduché; pozoroval jsem mezi těmi synky mladíka, který neměl 

rozum. 8Přecházel ulici kolem jejího nároží, vykročil směrem k jejímu domu 9na sklonku dne, 

za soumraku, pod záštitou temnoty noční. 10A hle, žena mu jde vstříc v nevěstčím úboru se 

záludným srdcem. 11Je halasná, dotěrná, její nohy nemají doma stání. 12Hned je na ulici, hned 

na náměstí, na každém nároží úklady strojí. 13Uchopí jej, políbí ho, s nestoudnou tváří mu 

řekne: 14„Vystrojila jsem pokojné obětní hody, vyplnila jsem dnes svoje sliby. 15Proto jsem ti 

vyšla vstříc a za úsvitu jsem tě hledala, až jsem tě našla. 16Prostřela jsem na své lehátko 

přehozy, pestrá egyptská prostěradla. 17Navoněla jsem své lůžko myrhou, aloe a skořicí. 
18Pojď, opájejme se laskáním až do jitra, potěšme se milováním. 19Muž není doma, odešel na 

dalekou cestu. 20Váček s penězi vzal s sebou, vrátí se domů až v den úplňku.“ 21Naklonila si ho 

mnohým přemlouváním, svými úlisnými rty ho svedla. 22Hned šel za ní jako vůl na porážku, 

jako pošetilec v poutech k potrestání, 23než mu šíp rozetne játra; spěchá do osidla jako ptáče, 

neví, že mu jde o život. 24Nyní tedy, synové, slyšte mě, věnujte pozornost výrokům mých úst. 
25Ať tvé srdce nesejde na její cesty, na její pěšiny se nedej zavést. 26Mnohé už sklála, přivedla k 

pádu, všichni, i ti nejzdatnější, byli od ní zavražděni. 27Její dům - toť cesty do podsvětí, 

vedoucí do komor smrti. 
 

Otázky ke kázání: 

1. Proč se křesťan musí držet Božího slova? 

2. Kam podle Písma vede hřích?  

3. Proč křesťan tak snadno podléhá hříchu? 
 



 

 

 

I. PŘEDMLUVA (V. 1-5) 

• Napiš je na tabulku svého srdce 
 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

�  Př 9,5.17; Př 5,18-19; Ř 6,12-13; J 3,7; Mt 22,37.39;  
 

II. „NÁHODNÉ SETKÁNÍ“ (v. 6-12) 

• Přecházel kolem jejího domu 
 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

�  Př 1,32; Jr 17,9; 1Tm 5,13-14;  
 

III. LÁKADLA SVŮDNICE (v. 13-20) 

• Uchopí ho, políbí jej …  
 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

�  Př 5,3; 2Te 2,9-10;  
 



 

 

IV. Z PROSTODUCHÉHO JE HLUPÁK (v. 21-23) 

• Hned šel za ní jako vůl na porážku … 
 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

�  Ef 5,6; Jk 1,14-16; Lk 19,10;  
 

V. VAROVÁNÍ (V. 24-27) 

• I nejsilnější přivedla k pádu … 
 

 

 

 

Biblické odkazy:  

�  Ž 119,105; Ř 6,23; 1K 10,12; Ga 5,16; Př 9,6 

   

 

 
   ÁCHAT, PEŘÍ, ZEUS, PULS, PIVO, 

PÁREK, ENTOMOLOGIE, 

TURISTIKA, OKOŘ, ORLI, SMALTY, 

KNAP, FIALKA, NETEŘ, 

SAMOSPRÁVA, MARATÓN, ANOA, 

KOMENTÁŘ, PODÍL, SUCHO, HORA, 

KLAM, PLÁTCE, DRNÍ, STŘIK, DŘÍN, 

KULE, PANTOGRAFY, PROHLEDAT, 

OTOLOGIE, HORNÍCI, TERASA, 

STOA, ATOM, SICHA, MRAKODRAP, 

URNA, VSUN, FUCHS, NAHÁ, MDLO, 

FRAK, GOLF, KOTVA, GARNITURA 

Osmisměrka 

Tajenka 1K 10,12: 

 

_________________________ 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (Př 7,1-27) – 

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. Jindra, vedení R. 

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

 
 

Alžírsko: Zákaz činnosti křesťanského společenství kvůli tisku Biblí 

Úřady ve městě Aïn Turk na severozápadě Alžírska (cca 15 km od Oranu) 

zakázaly činnost křesťanského společenství tvořícího součást „Alžírské 

protestantské církve“ (EPA). 9. 11. policisté budovu společenství zapečetili. 

Podle orgánů v Oranu se společenství angažovalo v „nelegálním tisku biblických 

evangelií a dalších publikací sloužících k šíření křesťanství“. Formulace policejní 

výzvy také naznačuje, že společenství vůbec nemá povolení k činnosti. Rev. 

Mahmúd Haddad, prezident EPA, nicméně jakékoli pochybení odmítl a 

zdůvodnění zákazu činnosti označil za „nepodložené“. 

V květnu letošního roku byla situace v oblasti lidských práv v Alžírsku 

diskutována na zasedání Rady pro lidská práva v Ženevě. Zasedání, kterého se 

zúčastnil i prezident EPA, vzbudilo mezi příslušníky křesťanské komunity naději 

na pozitivní změny. 

Podle nové alžírské ústavy schválené v únoru 2016 by mělo být možné 

pořádat bohoslužby zcela svobodně. Svoboda vyznání je zakotvena konkrétně v 

oddílu 42. Praxe je však odlišná; mnoha společenstvím již byl vystaven zákaz 

pořádání veškerých aktivit náboženského charakteru na základě údajného 

porušení zákona z r. 2006, který definuje pravidla pro nemuslimské bohoslužby. 

 
 

Nechte prostoduchosti a budete živi, kráčejte cestou rozumnosti! 

Přísloví 9,6 


