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MILUJ BLIŽNÍHO SVÉHO - NEGATIV (PŘ 6,1-35) 
Neopovrhuj varováními, která přináší Boží moudrost 

 

Šestou kapitolu knihy Přísloví můžeme rozdělit, i když ne zcela 

symetricky, na pět varování. Jedná se o pět oblastí lidského života, které 

tvoří negativ ke druhému největšímu přikázání – přikázání milovat svého 

bližního jako sebe samého. 
 

Text (Př 6,1-35): 

1Můj synu, jestliže ses zaručil za svého druha nebo se zavázal rukoudáním za cizáka 2a zapletl se 

výroky svých úst, a výroky svých úst se chytil, 3udělej, můj synu, toto: Hleď se vyprostit. Dostal ses 

do rukou svého druha. Jdi, vrhni se do bláta a naléhej na svého druha. 4Nedopřej svým očím spánku, 

ani zdřímnout nedávej svým víčkům. 5Jak gazela vytrhni se z rukou, jako ptáče z rukou čihařových. 
6Jdi k mravenci, lenochu, dívej se, jak žije, ať zmoudříš. 7Ač nemá žádného vůdce, dozorce či vládce, 

8opatřuje si v létě pokrm, o žních sklízí svou potravu. 9Jak dlouho, lenochu, budeš ležet? Kdy se 

probudíš ze svého spánku? 10Trochu si pospíš, trochu zdřímneš, trochu složíš ruce v klín a poležíš si 
11a tvá chudoba přijde jak pobuda a tvá nouze jako ozbrojenec. 12Ničemný člověk, muž propadlý 

ničemnostem, má plná ústa falše, 13mrká očima, nohama cosi naznačuje, svými prsty ukazuje. 14V 

srdci má proradnost, osnuje zlo v každém čase, vyvolává sváry. 15Proto náhlá pohroma ho stihne, 

bude nenadále rozdrcen a nezhojí ho nikdo. 16Těchto šest věcí Hospodin nenávidí a sedmá je mu 

ohavností: 17přezíravé oči, zrádný jazyk, ruce, které prolévají nevinnou krev, 18srdce osnující ničemné 

plány, nohy rychle spěchající za zlem, 19křivý svědek, který šíří lži, a ten, kdo vyvolává mezi bratry 

sváry. 20Dodržuj, můj synu, otcovy příkazy, a matčiným poučováním neopovrhuj. 21Přivaž si je 

natrvalo k srdci, oviň si je kolem hrdla. 22Povedou tě, kamkoli půjdeš, když budeš ležet, budou tě 

střežit, procitneš a budou s tebou rozmlouvat. 23Vždyť příkaz je světlem a vyučování osvěcuje, 

domluvy a kárání jsou cesty k životu: 24Budou tě střežit před špatnou ženou, před úlisným jazykem 

cizinky. 25Nedychti v srdci po její kráse, ať tě svými řasami neuchvátí! 26Nevěstce zaplatíš 

bochníčkem chleba, žena jiného však loví drahou duši. 27Může si kdo shrnout do klína oheň a 

nespálit si šaty? 28Což může někdo chodit po žhavém uhlí, a nepopálit si nohy? 29Tak dopadne ten, 

kdo vchází k ženě svého druha; nezůstane bez trestu, kdo se jí dotkne. 30Nepohrdá se zlodějem, že 

kradl, aby se nasytil, když měl hlad. 31Je-li však přistižen, nahradí to sedmeronásobně, dá všechen 

majetek svého domu. 32Kdo s ženou cizoloží, nemá rozum, k vlastní zkáze to činí. 33Sklidí jen rány a 

hanbu a jeho potupa nebude smazána. 34Neboť žárlivost rozpálí muže, ten bude v den pomsty 

nelítostný. 35Nepřijme žádný dar na usmířenou, nepovolí, i kdybys sebevíc úplatků dával. 



 

 

Otázky ke kázání: 

1. V čem spočívá moudrost podle šesté kapitoly Přísloví?  

2. Jaké jednání je pro Hospodina ohavností? 

3. Proč a jak se moudrost projevuje ve věrnosti v manželství? 
 

 

I. VAROVÁNÍ PŘED RUČENÍM (V. 1-5) 

• Vyvaruj se závazků vůči lidem 
 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

�  J 13,35; Dt 6,6-9; Dt 11,18-21; Ko 3,16; Dt 15,9-10; Lk 6,34-35; 
 

II. VAROVÁNÍ PŘED LENOSTÍ (v. 6-11) 

• Každý lenoch je hlupák 
 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

�  Př 26,13; Mt 6,33; 2Te 3,10; Př 19,15; Př 27,7; 1Te 4,11-12;  
 

III. VAROVÁNÍ PŘED NIČEMNOSTÍ (v. 12-15) 

• Ničemník směřuje ke zkáze 
 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

�  Ř 6,11-14; 1Tm 6,3-5;  
 



 

 

IV. VAROVÁNÍ PŘED OHAVNOSTÍ (v. 16-19) 

• Těchto šest věcí Hospodin nenávidí …  
 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

�  Př 20,10.23; Př 17,15; Př 15,28; Lv 18,22nn;  
 

V. VAROVÁNÍ PŘED CIZÍ ŽENOU (V. 20-35) 

• Nedychti v srdci po její kráse 
 

 

 

 

Biblické odkazy:  

�  1K 6,15-20 

   

 

 
   DÝMY, CHYTILOVÁ, KLAM, JÁMA, 

KAROSÉRIE, JUPA, DUŠNOST, 

MARIHUANA, PROTOTYPY, ASBEST, 

ÁMOS, UZDA, YZOP, KÁJA, LÍPA, 

CUKR, KREDO, TEPY, SOVY, 

ALARMY, VÝŠE, BRAK, SMETIŠTĚ, 

SPOT, HRNEC, VITRIT, STAN, KRIL, 

MLÁDĚ, SPLAV, RELÉ, PILY, 

ZUŘIVOST, HLTAN, ANIMALITA, 

MANÉVRY, RAROH, PERIODIKUM, 

SPRINT, RUSKO, KEŇA, LIST, PYRÉ 

Osmisměrka 

Tajenka Ef 6,10: 

 

_________________________ 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 

Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (Př 6,1-35) – 

Bělohorská 161, přímo u zastávky tramvaje „Břevnovský klášter“. U 

dveří zvoňte (bude-li již zvonek) nebo volejte, přijdeme vám otevřít.  

Sobota 900 vyučování pro muže v kanceláři sboru. 

  1300 vyučování pro ženy s Marilyn Farníkovou tamtéž. 

Neděle 930 Shromáždění v divadle Kámen – kázání a památka J. Kernal, 

vedení R. Krejčík, chvály J. & M. Petrecké. Po shromáždění budeme 

mít pracovní setkání sboru (info o sboru, financích, službách …). 
 

Uganda: Radikální muslim vydávající se za křesťana napadl 

ředitele školy 

Radikální muslim vydávající se za křesťanského učitele 4. listopadu napadl 

Hassana Muwanguzi, ředitele křesťanské základní školy Hope of Glory v osadě 

Kabuna v okrese Budaka. Několik žáků se od té doby bojí do školy chodit. 

Vedení školy zjistilo, že Mugooda Siraji při přijímacím pohovoru lhal a ve 

skutečnosti učí děti islám, a proto byl vyzván, aby ze školy odešel. Mugooda 

nejprve souhlasil, o několik dní později se však do školy vrátil a násilím pronikl 

do kanceláře vedoucího učitelského sboru, který právě jednal s ředitelem. 

Mugooda Hassana několikrát udeřil tupým předmětem s pokřikem „Alláhu 

Akbar“ a uprchl, přestože se jej učitelé snažili zadržet. O případu byla 

informována policie a Mugooda byl později předvolán k výslechu. Následně bylo 

zahájeno trestní stíhání na základě obvinění z vyhrožování a fyzického útoku. 

Ředitel školy utrpěl zranění pravé ruky a obličeje, ze kterého silně krvácel. 

Policisté jej ve vážném stavu převezli do ošetřovny v Budaka, kde strávil dva 

dny, než byl propuštěn do domácího ošetřování.  
 

Neboť moudrost dává Hospodin, poznání i rozumnost pochází z jeho 

úst. 

Přísloví 2,6 


