BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA
AUTOBIOGRAFIE MOUDROSTI (PŘ 8,1-36)
Moudrost jako životní styl
Nacházíme zde autobiografii moudrosti, nebo něco, co bychom mohli
nazvat programovým prohlášením moudrosti, je tu moudrost, jako pohled
na svět, jako světový názor, jako životní styl.
Text (Př 8,1-36):
1Cožpak

moudrost nevolá, nevydává rozumnost svůj hlas? 2Na nejvyšším místě, nad cestou,
na křižovatce stojí. 3Při branách, kudy se chodí do města, u vchodu pronikavě volá: 4„Na vás,
muži, volám, můj hlas je určen synům lidským. 5Prostoduší, pochopte, v čem je chytrost,
hlupáci, pochopte, v čem je rozum! 6Slyšte! Vyhlašuji, co je směrodatné, otevírám rty a plyne z
nich přímost. 7O pravdě hovoří můj jazyk, mým rtům se svévole hnusí. 8Všechny výroky mých
úst jsou spravedlivé, není v nich nic potměšilého či falešného. 9Všechny jsou správné pro toho,
kdo porozumí, přímé těm, kdo naleznou poznání. 10Přijměte mé napomenutí, nikoli stříbro,
spíše poznání, než převýborné ryzí zlato. 11Moudrost je lepší než perly, nevyrovnají se jí žádné
skvosty. 12Já, Moudrost, bydlím s chytrostí, nalézám obezřetné poznání. 13Bázeň před
Hospodinem znamená nenávidět zlo; nenávidím povýšenost, pýchu, cestu zlou, proradná ústa.
14U mne je rada i pohotová pomoc, jsem rozumnost, u mne je bohatýrská síla. 15Skrze mne
kralují králové a vydávají spravedlivá nařízení vládci, 16skrze mne velí velitelé a všichni
urození soudí spravedlivě. 17Já miluji ty, kdo milují mne, a kdo mě za úsvitu hledají, naleznou
mne. 18Bohatství a čest jsou u mne, ustavičný dostatek i spravedlnost. 19Mé ovoce je lepší než
ryzí a čisté zlato, má úroda je nad výborné stříbro. 20Chodím stezkou spravedlnosti a pěšinami
práva, 21abych dala dědictví těm, kdo mě milují. Já naplním jejich pokladnice. 22Hospodin mě
vlastnil jako počátek své cesty, dříve než co konal odedávna. 23Od věků jsem ustanovena, od
počátku, od pravěku země. 24Ještě nebyly propastné tůně, když jsem se zrodila, ještě nebyly
prameny vodami obtěžkány. 25Když ještě byly hory ponořeny, před pahorky jsem se narodila.
26Ještě než učinil zemi a všechno kolem a první hroudy pevniny, 27když upevňoval nebesa,
byla jsem při tom, když vymezoval obzor nad propastnou tůní, 28když seshora zavěšoval
mračna, když sílily prameny propastné tůně, 29když kladl moři jeho meze, aby vody
nevystupovaly z břehů, když vymezoval základy země, 30byla jsem mu věrně po boku, byla
jsem jeho potěšením den ze dne a radostně si před ním hrála v každý čas. 31Hraji si na jeho
pevné zemi; mým potěšením je být s lidskými syny. 32Nyní tedy, synové, slyšte mě: Blaze těm,
kdo dbají na mé cesty. 33Slyšte napomenutí a buďte moudří; nevyhýbejte se tomu! 34Blaze
člověku, který mě poslouchá, bdí u mých dveří den ze dne a střeží veřeje mého vchodu.
35Vždyť ten, kdo mě nalézá, nalezl život a došel u Hospodina zalíbení. 36Kdo hřeší proti mně,
činí násilí své duši; všichni, kdo mě nenávidí, milují smrt.

Otázky ke kázání:
1. Proč by všichni měli toužit po moudrosti?
2. Kde můžeme poznat plnost moudrosti?
3. Jak můžeme dosáhnout Boží moudrosti?

I.

VOLÁNÍ MOUDROSTI (v. 1-5)

• Pronikavě volá na všechny lidi

Biblické odkazy:
 Př 7,10-13; Př 4,7;

II. HODNOTA MOUDROSTI (v. 6-11)
• Nevyrovnají se jí žádné skvosty

Biblické odkazy:
 Př 6,12-13; Př 9,9; Př 10,8; 2Pa 12,14;

III. ODMĚNA MOUDROSTI (v. 12-21)
• Bohatě naplní tvé sýpky

Biblické odkazy:
 Př 1,2-4; Př 21,20.22; 1Kr 3,7-9; Jk 1,5-6;

IV. PŮVOD MOUDROSTI (v. 22-31)
• Moudrost je Božím potěšením

Biblické odkazy:
 Ko 2,2-3; J 1,1.3; Ko 1,16; Zj 22,3-4;

V. NAPOMENUTÍ MOUDROSTI (V. 32-36)
• Získej moudrost – získáš život!

Biblické odkazy:
 Mk 9,7; J 11,25; J 3,36
Osmisměrka
OMEGA, IMPREGNACE, LULKA,
APOSTROFY, DEKA, NEÚCTA, CALX,
APAČ, LIDÉ, PIEDESTAL,
NÁSTUPCE, MSTA, TVOR, ŽIAR,
VÝPRAVA, ZESPODU, NAZE,
INTAGLIE, MATY, TRAKAŘ,
ŠAFAŘÍK, NOTY, OŽEH, ZRNA,
KAOLÍN, CHUNDEL, LUSK, DMOUT,
ZISK, PEDAGOGIKA, ÚSEČNOST,
IONT, VÍTR, UŘKNUTÍ, NEKTAR,
LOSI, RACI, TCHOŘI, ÚVAHY,
OGAM, ALIT
Tajenka Př 4,6:
_________________________

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (Př 8,1-36) –
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 J. & M. Petrecké.

Pákistán: Teroristický útok na kostel
V neděli 17. prosince ráno čtyři islámští teroristé napadli metodistický kostel
Bethel Memorial v Kvétě, správním středisku pákistánské provincie Balúčistán.
Přibližně 400 křesťanů se tou dobou účastnilo vánočního programu nedělní
školy, když se venku znenadání ozvaly výstřely. Dva útočníci nejprve zastřelili
vrátného, George Masiha, a uvolnili tak dvěma sebevražedným atentátníkům
cestu dovnitř. Členové ochranky rozmístění kolem kostela a na střeše však
střelbu opětovali, přičemž jednoho atentátníka zastřelili, druhého zranili a oba
střelce přinutili k útěku.
Když zraněný atentátník zjistil, že se dovnitř kostela nedostane, odpálil svou
vestu venku. Při explozi přišlo o život nejméně devět křesťanů. Dalších padesát
bylo zraněno během přestřelky nebo po zásahu úlomky dřeva a střepy po
explozi. Pastor Samuel poznamenal, že pokud by se některému z útočníků
podařilo dostat dovnitř, „počet obětí by byl obrovský“. K odpovědnosti za útok
se přihlásil samozvaný Islámský stát.
Truchleme a „plačme s plačícími“ (Ř 12,15), současně však děkujme Bohu, že
se zamýšlené zlo nepodařilo uskutečnit v plném rozsahu.

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