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Slova moudrosti pro rodiny

Týden od 28.04. do 04.05.

Texty na tento týden – P 5:3–14; Mt 19:5; 1K 7:3.4; P 13:22; 14:26; 17:22; 23:13; 31:10–31

Základní verš
„D v uj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách,
on sám nap ímí tvé stezky.“ (P 3:5.6)
A už se práv te nacházíme v jakémkoliv životním období, vše pro nás samoz ejm za alo matkou
a otcem. A to bez ohledu na to, jaký – a zda v bec n jaký – vztah jsme spolu m li. Je také mnoho lidí, kte í
b hem života nezažijí žádnou jinou rodinu krom té, v níž vyrostli.
Bez ohledu na okolnosti a životní období, ve kterých se práv te nacházíme, kniha P ísloví obsahuje
pestrou paletu pokyn , básní, otázek a dalších slov moudrosti. Mnoho z nich se zam uje p ímo na rodinné
vztahy, jiné m žeme jako moudrá nau ení aplikovat na situaci v rodin . Cílem knihy P ísloví je mimo jiné
poskytnout rady, které mají rodi m pomoci vést své d ti k zbožnému a mravnému životu. Tak jako m že
rodi napsat svému dít ti dopis, ve kterém mu dá rady a povzbuzení p ed odchodem na vysokou školu,
odst hováním se do podnájmu nebo vycestováním za prací do zahrani í. P ísloví jsou radami otce synovi:
„M j synu, poslouchej otcovo kárání a mat iným pou ováním neopovrhuj.“ (P 1,8) V Páté knize Mojžíšov nacházíme p ímou výzvu, aby rodi e vypráv li o své ví e a jejím smyslu p íští generaci. Kniha P ísloví
p ináší rady a inspiraci, jak to d lat. Ve slovech rodi e tu zaznívá hlas nebeského Otce, který vyzývá, abychom se nau ili opravdové moudrosti.

Týden ve zkratce:
- Milovat svou ženu
- Výzva otc m
- Výchova s láskou
- Je lepší žít na st eše?
- Opravdu bohatá manželka
- Podn ty k zamyšlení

NE 28. dubna – Milovat svou ženu

P 5:18.19 „18Bu požehnán tv j zdroj, raduj se z ženy svého mládí, 19z milované lan , z líbezné srny;
její prsy a t vždycky opojují, kochej se v jejím milování ustavi n . “

P 5:3-14.20.21 „4Nakonec je však ho ká jako pelyn k, ostrá jak dvojse ný me . 5Její nohy sestupují k smrti, její kroky
uvíznou v podsv tí. 6Nevysleduješ stezku života, její stopy se motají, nevíš kam . 7Proto, synové, poslyšte m , neodvracejte
se od výrok mých úst. 8A jde tvá cesta daleko od ní, nep ibližuj se ke dve ím jejího domu, 9a nevydáš svou d stojnost
jiným, ukrutníkovi svá léta, 10a se tvou silou nesytí cizáci a ovocem tvého trápení d m cizí. 11Nakonec budeš sku et, až
celé tvé t lo zchátrá. 12 ekneš: „Jak jsem mohl nenávid t napomínání? Jak mohlo mé srdce znevažovat domlouvání?
13
Svoje vychovatele jsem neposlouchal, nenaslouchal jsem svým u itel m. 14Málem bych byl propadl nejhoršímu uprost ed shromážd ní a pospolitosti.“ … 20Pro by ses kochal, m j synu, v ciza ce, pro bys v náru í cizinku svíral? 21Cesty
lov ka jsou Hospodinu z ejmé, on sleduje všechny jeho stopy.“
P 4:12-15 „12P jdeš-li jimi , kroky tvé neuvíznou, jestliže pob žíš, neklopýtneš. 13Napomenutí se chop a neochabuj,
dodržuj je, to je tv j život. 14Nevcházej na stezku svévolník , cestou zlých se neubírej. 15Vyhni se jí, necho po ní, odstup
od ní a jdi dál.“
Mt 19:5 „A ekl: ‚Proto opustí muž otce i matku a p ipojí se k své manželce, a budou ti dva jedno t lo;‘“
1K 7:3.4 „3Muž a prokazuje žen , ím je jí povinen, a podobn i žena muži. 4Žena nemá své t lo pro sebe, ale pro svého
muže. Podobn však ani muž nemá své t lo pro sebe, ale pro svou ženu.“
Žd 13:4 „Manželství a mají všichni v úct a manželé a jsou si v rni, nebo ne estné a nev rné bude soudit B h.“
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PO 29. dubna – Výzva otc m
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PÁ 3. kv tna – Podn ty k zamyšlení

P 14:26 „V bázni p ed Hospodinem má lov k pevné bezpe í a úto išt pro své syny.“

P 13:22 „Dobrý zanechá d dictví vnuk m, kdežto jm ní h íšníka bývá uchováno pro spravedlivého.“
P 27:23.24 „23Dob e si všímej, jak vypadá tv j brav, starej se pe liv o svá stáda, 24vždy žádná klenotnice není v n
plná , ani královská elenka nep etrvá všechna pokolení.“
P 14:26 „V bázni p ed Hospodinem má lov k pevné bezpe í a úto išt pro své syny.“
P 15:1.18 „1Vlídná odpov odvrací rozho ení, kdežto slovo, které ubližuje, popouzí k hn vu. … 18Vzn tlivý muž
rozn cuje sváry, kdežto shovívavý spory uklid uje.“
P 16:32 „Lepší je shovívavý než bohatýr, a kdo ovládá sebe, je nad dobyvatele m sta.“
P 15:27 „Kdo se žene za ziskem, rozvrací sv j d m, kdežto kdo o dary nestojí, bude živ.“
P 29:17 „Trestej svého syna, p ipraví ti odpo inek, zp íjemní ti život.“
P 29:17 B21 „Vychovávej syna, a dá ti odpo inutí, pot šením tvou duši nasytí.“

„K es ané by si m li dávat pozor na to, aby jejich srdce byla napln na trp livostí a pílí. M li by rozvíjet
lásku k rozjímání a vážit si ducha zbožnosti a oddanosti. N kterým se zdá as strávený rozjímáním zbyte ný. as v novaný studiu Písma a modlitb považují za promarn ný. P ála bych si, abyste mohli tyto v ci
vnímat ve sv tle Božího pohledu, protože pak by se pro vás nebeské království stalo tím nejd ležit jším
v život . Pokud máte své srdce zakotveno v nebesích, umocní to vaše dary a budete plnit vaše povinnosti
s radostí. Vychovávat svou mysl k tomu, aby uvažovala o nebeských v cech, dodá vážnost všemu vašemu
snažení. ... V dosahování duchovních úsp ch jsme jen trpaslíky… (Ef 4,13).“ (3BC 1157)
Ef 4:13 „Až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího, a tak dorostli zralého lidství, m eno mírou
Kristovy plnosti.“

ÚT 30. dubna – Výchova s láskou
P 10:17 „Ukazuje stezku k životu, kdo dbá na napomenutí, kdežto kdo si domluv nevšímá, zavádí na
scestí.“

P 10:17 „Ukazuje stezku k životu, kdo dbá na napomenutí, kdežto kdo si domluv nevšímá, zavádí na scestí.“
P 23:13.14 „13Nep ipravuj chlapce o trest! Nezem e, když mu nabiješ holí. 14Nabiješ mu holí a jeho život vysvobodíš od
podsv tí.“
P 29:1 „Kdo zatvrdí šíji proti domluvám, bude nenadále rozdrcen a nezhojí ho nikdo.“
P 29:15 „H l a domluva dávají moudrost, ale bezuzdný mladík d lá ostudu své matce.“
P 19:18 „Trestej syna, dokud je nad je, a necht j mu p ivodit smrt!“
P 13:24 „Kdo šet í h l, nenávidí svého syna, kdežto kdo jej miluje, trestá ho v as.“
Ž 23:4 „Když p jdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ni eho zlého, vždy se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá h l m pot šují.“
Dt 11:18.19 „18Tato má slova si vložte do srdce a do své duše, p ivažte si je jako znamení na ruku a a jsou jako pásek
na ele mezi vašima o ima. 19Budete jim vyu ovat své syny a rozmlouvat o nich, a budeš sed t doma nebo p jdeš cestou,
a budeš uléhat nebo vstávat.“

ST 1. kv tna – Je lepší žít na st eše?
P 17:22 „Radostné srdce hojí rány, kdežto ubitý duch vysušuje kosti.“
P 21:9 „Lépe je bydlet na st eše v koutku než se svárlivou ženou ve spole ném dom .“

P 21:19 „Lépe je bydlet v zemi pusté než se ženou svárlivou a zlostnou.“
P 27:14-16 „14Kdo za asného jitra p íliš hlasit dobro e í svému bližnímu, tomu se to bude po ítat za zlo e ení.
15
Neustálé zatékání vody v dob deš a svárlivá žena jsou totéž; 16kdo ji chce zvládnout, chce zvládnout vítr, pravicí
chytá olej.“
P 25:20 „Svlékat šaty v chladný den i nalévat do louhu ocet je zpívat písn srdci sklí enému.“
P 19:13 „Nešt stím pro otce je syn hlupák; svárlivá žena jak neustálé zatékání vody.“

T 2. kv tna – Opravdu bohatá manželka
P 31:10 „Ženu state nou kdo nalezne? Je daleko cenn jší než perly.“

P 31:30 „Klamavá je líbeznost, pomíjivá krása; žena, jež se bojí Hospodina, dojde chvály.“
Ž 62:11 „Neslibujte si nic od útisku, nedejte se šálit tím, že n co uchvátíte, k jm ní, by i p ibývalo, neupn te srdce.“
Joz 1:14 „Vaše ženy, d ti a stáda nech z stanou v zemi, kterou vám dal Mojžíš v Zajordání. Ale vy ostatní, udatní
bohatý i, vojensky se azeni p ejdete p ed svými brat ími eku a budete jim pomáhat.“
Rt 3:11 „Už se neboj, má dcero! Ud lám pro tebe všechno, o si íkáš. Všechen m j lid v brán ví, že jsi žena
znamenitá.“

Otázky k rozhovoru
1. Mnozí k es ané ve snaze „hlídat své srdce“ p ed pokušením hledají oporu v r zných podp rných skupinách. M že v nás tato snaha podpo it r st pot eby vzájemných modliteb, studia Písma a spoléhání se na
Ducha svatého? Kdy m že být lepší v zápasu s pokušením, ve kterém k es an padá a nedokáže p estat,
vyhledat odbornou pomoc? Ta m že v n kterých situacích p inést do života lov ka výrazný posun k lepšímu. Pro ?
2. Uvažujte spolu nad vašimi odpov mi na poslední otázku na st edu. Porovnejte své odpov di. Smích
a humor jsou úžasnými Božími dary. Ale podobn jako mnohé krásné dary, které jsme od Boha obdrželi,
m že být i humor p evrácený a stát se n ím, co zp sobuje bolest a utrpení. Pro ?
3. Jaké kvality a vlastnosti u žen vyzdvihuje dnešní spole nost? V em jsou v protikladu k charakteristikám
uvedeným v P 31?

P 31 „1Slova krále Lemúela, výnos, jímž ho napomínala jeho matka: 2Co mám íci, m j synu? Co, synu života mého? Co, synu mých
slib ? 3Nevydávej své síly ženám a svoje cesty tomu, co ni í krále. 4Nehodí se král m, Lemóeli, nehodí se král m být pijany vína a vládc m
toužit po opojném nápoji, 5aby nikdo z nich v opilosti nezapomn l na Boží na ízení a nep evrátil p i nikoho z utišt ných. 6Dejte opojný
nápoj hynoucímu a víno t m, kterým je ho ko, 7a se napije a zapomene na svou chudobu a na své plaho ení již nevzpomíná. 8Otev i svá
ústa za n mého, za právo všech postižených, 9ústa otev i, su spravedliv a zasta se utišt ného a ubožáka. 10Ženu state nou kdo nalezne?
Je daleko cenn jší než perly. 11Srdce jejího muže na ni spoléhá a nepostrádá ko ist. 12Prokazuje mu jen dobro a žádné zlo po celý sv j
život. 13Stará se o vlnu a o len, pracuje s chutí vlastníma rukama. 14Podobna obchodním lodím zdaleka p iváží sv j chléb. 15Ješt za noci
vstává dát potravu svému domu a p íkazy služkám. 16Vyhlédne si pole a získá je, z ovoce svých rukou vysází vinici. 17Bedra si opáše silou a
posílí své paže. 18Okusí, jak je dobré její podnikání. Její svítilna nehasne ani v noci. 19Vztahuje ruce po p eslenu, svými prsty se chápe
v etena. 20Dla má otev enou pro utišt ného a ruce vztahuje k ubožáku. 21Nebojí se o sv j d m, když sn ží, celý její d m je oble en do
dvojího šatu . 22Zhotovuje si p ikrývky. Z jemného plátna a šarlatu je její od v. 23Uznáván je v branách její manžel, když zasedá se staršími
zem . 24Zhotovuje plátno na prodej a pásy dodává kupci. 25Síla a d stojnost je jejím šatem, s úsm vem hledí vst íc p íštím dn m. 26Její ústa
promlouvají moud e, na jazyku mívá vlídné nau ení. 27Pozorn sleduje chod svého domu a chleba lenosti nejí. 28Její synové povstávají a
blaho e í jí, též její manžel ji chválí: 29„State n si vedly mnohé dcery, ale ty je všechny p ed íš.“ 30Klamavá je líbeznost, pomíjivá krása;
žena, jež se bojí Hospodina, dojde chvály. 31Dejte jí z ovoce jejích rukou, a ji chválí v branách její iny!“

4. Jaké dnes obvyklé postoje ve vztahu k rodin jsou v p ímém rozporu s biblickými princi py rodinného
života? Naopak jaké postoje jsou v souladu s biblickými principy? Jak bychom jimi mohli posílit naše rodiny?
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