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STŘEZ A CHRAŇ SVÉ SRDCE! (PŘ 4,1-27) 
Získej moudrost! 

 

Ve čtvrté kapitole je vyučování dědečka, které otec připomíná svému 

synovi s výzvou k získání moudrosti, dále otcovo vyučování 

s povzbuzením k vytrvalému chození cestou spravedlnosti, a nakonec jsou 

tu otcovy rady završené výzvou k tomu, aby syn střežil své srdce. 
 

Text (Př 4,1-27): 

1Synové, slyšte otcovské kárání, pozornost věnujte poznávání rozumnosti. 2Vždyť jsem vám 

předal výborné znalosti, moje učení neopouštějte: 3Když jsem byl jako syn u svého otce, útlý 

jedináček při své matce, 4on mě vyučoval, říkával mi: „Drž se celým srdcem mých slov, dbej 

na mé příkazy a budeš živ. 5Získej moudrost, získej rozumnost. Na výroky mých úst 

nezapomeň, neodchyl se od nich. 6Neopouštěj ji, bude tě střežit. Miluj ji, bude tě chránit. 
7Počátek moudrosti je: Snaž se získat moudrost, za všechno své jmění získej rozumnost. 

8Obklop se jí, vyvýší tě; oslaví tě, když ji obejmeš. 9Vloží ti na hlavu půvabný věnec, ozdobnou 

korunu ti předá. 

10Slyš, můj synu, přijmi mé výroky, živ budeš mnoho let. 11Cestě moudrosti jsem tě učil, vodil 

tě stopami přímosti. 12Půjdeš-li jimi, kroky tvé neuvíznou, jestliže poběžíš, neklopýtneš. 
13Napomenutí se chop a neochabuj, dodržuj je, to je tvůj život. 14Nevcházej na stezku 

svévolníků, cestou zlých se neubírej. 15Vyhni se jí, nechoď po ní, odstup od ní a jdi dál. 
16Neusnou, když nespáchají něco zlého, o spánek jsou připraveni, když někoho nepřivedou k 

pádu. 17Chlebem svévole se živí, vínem násilí se napájejí. 18Stezka spravedlivých je jak jasné 

světlo, které svítí stále víc, až je tu den. 19Cesta svévolníků je však jako soumrak, nevědí, o co 

klopýtnou. 

20Můj synu, věnuj pozornost mým slovům, k mým výrokům nakloň ucho. 21Ať nesejdou ti z 

očí, střez je v hloubi srdce. 22Dají život těm, kteří je nalézají, a zdraví celému jejich tělu. 
23Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život. 24Odvracej svá ústa od falše a 

od svých rtů vzdal neupřímnost. 25Tvé oči ať hledí rovně, zpříma před sebe se dívej. 26Sleduj 

stopy svých nohou, všechny tvé cesty ať jsou pevné. 27Napravo ani nalevo se neuchyluj, 

odvrať od zlého svou nohu. 

Otázky ke kázání: 

1. Kolik nás bude stát získání moudrosti? 

2. Jak moudrost souvisí se spravedlností? 

3. Proč je tak nutné chránit své srdce? 



 

 

 

I. ZÍSKEJ MOUDROST! (v. 1-9) 

• Moudrost jako dobrá manželka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

�  Př 1,8; Dt 6,4-7; Ef 6,4; Př 3,14-15; Mt 13,44-46; Rt 4,10; Př 12,4 
 

II. JDI CESTOU SPRAVEDLNOSTI! (v. 10-19) 

• Moudrost jako přímá cesta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

�  Iz 35,8; Jr 31,33; Žd 5,12-14 
 



 

 

III. CHRAŇ SVÉ SRDCE! (v. 20-27) 

• Moudrost jako zdravé tělo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

�  Mk 4,24; Lk 8,18; Mt 6,22-23; Př 27,18; Ž 16,8; Jk 3,2; Ef 5,3; Mt 12,34; Fp 3,9-12; 1K 1,30 

   

 

 
   PADESÁTINY, BLESKOSVODY, 

ŠEPTÁLEK, TAXI, PSANÍ, SMYSL, 

PÍLE, KONDENZOR, RAIS, APATYKA, 

FREE, STOKY, ŠTĚKOT, 

KILOGRAMY, KONFRONTOVAT, 

ŠAMPUSKA, FLERETY, BIFTEK, 

PROPOČÍTAT, HOUFY, SPOJ, 

OFENSIVA, LEICH, OTÁZKY, VLIV, 

SMYK, OTEC, VODA, KNOFLÍK, 

KASY, REMA, PITKOVICE, DŮVTIP, 

SESUV, MRAV, LÍDR, VOSK 

Osmisměrka 

Tajenka J 14,6: 

 

_________________________ 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (Př 4,1-27). 

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

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

Sobota 25. 11. Stěhování kanceláře – kdo může pomoci, ať se hlásí u Jardy.  

Středa 29. 11. Biblická bude v nové kanceláři (Bělohorská 161, přímo u 

zastávky tramvaje Břevnovský klášter). 

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

   1300 vyučování pro ženy s Marilyn Farníkovou tamtéž. 

 
 

Írán: Zatčení křesťanského konvertity 

19. října byl zatčen Abdol-Ali Pourmand (známý také pod jménem Elyas), člen 

společenství domácí církve Pajám-e Arameš („Poselství pokoje“) ve městě 

Dezfúl. Krátce poté byl převezen do Ahvázu. 

O pouhý týden dříve byl zatčen a rovněž převezen do Ahvázu jiný člen 

stejného společenství, Mohammad Ali Torábí (známý také jako Davúd). Také 

Mohammadova rodina obdržela informaci, že bude brzy propuštěn. Dosud se 

tak však nestalo. 

Pronásledování křesťanů v provincii Chúzistán na jihozápadě země v 

posledních týdnech zintenzivnilo, zejména ve městě Dezfúl. 

Již přibližně třicet pět let představitelé islámského režimu v Íránu 

pronásledují křesťany nejrůznějšími způsoby – všemožně je obtěžují, terorizují, 

zatýkají a vyměřují jim přísné tresty. Zaměřují se zejména na ty, kteří hovoří 

jazykem fársí. Uvěznění křesťané bývají často biti a je jim vyhrožováno 

vyhoštěním ze země, případně smrtí, pokud se nezřeknou své víry v Krista. 

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

získej rozumnost. 

Přísloví 4,7 


