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Týden od 28. dubna do 4. kv tnaLekce 5

Slova moudrosti pro rodiny
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)

Ať už se právě teď nacházíme v jakémkoliv životním období, vše pro nás samozřejmě 
začalo matkou a otcem. A to bez ohledu na to, jaký – a zda vůbec nějaký – vztah jsme spolu 
měli. Je také mnoho lidí, kteří během života nezažijí žádnou jinou rodinu kromě té, v níž 
vyrostli.

Bez ohledu na okolnosti a životní období, ve kterých se právě teď nacházíme, kniha Pří-
sloví obsahuje pestrou paletu pokynů, básní, otázek a dalších slov moudrosti. Mnoho z nich 
se zaměřuje přímo na rodinné vztahy, jiné můžeme jako moudrá naučení aplikovat na situa-
ci v rodině. Cílem knihy Přísloví je mimo jiné poskytnout rady, které mají rodičům pomoci 
vést své děti k zbožnému a mravnému životu. Tak jako může rodič napsat svému dítěti 
dopis, ve kterém mu dá rady a povzbuzení před odchodem na vysokou školu, odstěhováním 
se do podnájmu nebo vycestováním za prací do zahraničí. Přísloví jsou radami otce synovi: 
„Můj synu, poslouchej otcovo kárání a matčiným poučováním neopovrhuj.“ (Př 1,8) V Páté 
knize Mojžíšově nacházíme přímou výzvu, aby rodiče vyprávěli o své víře a jejím smyslu 
příští generaci. Kniha Přísloví přináší rady a inspiraci, jak to dělat. Ve slovech rodiče tu za-
znívá hlas nebeského Otce, který vyzývá, abychom se naučili opravdové moudrosti.

 Pod lte se ve skupin  o to, co jste v posledním týdnu zažili. Jak vás tento prožitek 
ovlivnil ve vašem duchovním život ?

 ekn te ostatním o situaci, kdy jste v poslední dob  vnímali výrazný projev Boží 
p ítomnosti ve vašem život . Vyjád ete ve ejn  Bohu své pod kování.

Budování spole enství

-jcHB
Zvýraznění
Týden ve zkratce:- Milovat svou ženu- Výzva otcům- Výchova s láskou- Je lepší žít na střeše?- Opravdu bohatá manželka- Podněty k zamyšlení

-jcHB
Zvýraznění
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MILOVAT SVOU ŽENU
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  5,18.19)

Osobní studium
Prostuduj si text Př 5,3–14. Na základě těch-
to veršů se pokus udělat seznam všech pro-
blémů a následků, které vyplývají z mimo-
manželských milostných poměrů.

Zbožný člověk si své nejhlubší city a pro-
žívání sexuální intimity ponechává až pro 
manželství (pokud je svobodný) nebo si je 
chrání v manželství (pokud žije v manžel-
ském svazku). Přísloví promlouvají výslov-
ně k mužům, ale stejné myšlenky platné pro 
ženy jsou vyjádřeny v Písni Šalomounově 
(Pís 4,12–15). Velkou přitažlivost zakázané 
lásky bychom měli vnímat v kontextu hroz-
ných následků hříchu. Příležitostným mi-
lostným aférám chybí oddanost a závazky, 
proto trvají mnohem kratší čas než oprav-
dový intimní, hluboký vztah. Mimomanžel-
ské vztahy plýtvají finančními, tělesnými 
i citovými silami člověka. A co je nejdůleži-
tější, jednou se budeme muset před Bohem 
zodpovídat za rozhodnutí, která jsme v této 
oblasti života udělali (Př 5,20.21).

Sexuální intimita patří mezi největší 
dary, které Bůh člověku dal. Je však tře-
ba říci, že patří výhradně do manželského 
svazku (Mt 19,5; 1K 7,3.4; Žd 13,4). V knize 

Přísloví je obrazně vyjádřeno citlivé téma 
potěšení a uspokojení, jaké mají prožívat 
manželé při svém milování. Jsou použity 
obrazy dostatku čerstvé vody a také uspo-
kojení všech potřeb v náručí manželky. Je 
to připomenuto v kontrastu s chřadnutím, 
které je následkem nevěrnosti. Slovní spoje-
ní „žena tvého mládí“ (Př 5,18) naznačuje, že 
vzájemná věrnost a oddanost trvají, i když 
manželé stárnou. Manžel se stále může 
„opájet“ a „kochat“ (Př 5,19) láskou a krásou 
své manželky.

V našem hříšném stavu nás mohou se-
xuál ní touhy vést úplně jiným směrem, než 
byl původní Boží plán při stvoření. Bůh 
však dal člověku schopnost přemýšlet 
a rozhodovat se. Pokud se vědomě nevy-
hýbáme pokušením, pokud jim podléháme 
a nesnažíme se žít podle Boží vůle, postupně 
nás mohou zcela ovládnout. Pevné přijetí 
záměru, který měl Bůh se sexualitou jako 
nedílnou součástí láskou naplněného man-
želského svazku, může zakázaným sexuál-
ním vztahům zabránit. Rozhodnutí pro ce-
loživotní věrnost Bohu a plánu, který měl 
se sexualitou pro manželství, nevychází jen 
z moudrosti a opatrnosti, ale přináší s sebou 
i štědrou odměnu.

Jakou radu byste dali n komu, kdo zápasí se sexuálním pokušením, které m že jeho 
manželství snadno zni it?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
4nakonec je však hořká jako pelyněk, ostrá jak dvojsečný meč.5Její nohy sestupují k smrti, její kroky uvíznou v podsvětí.6Nevysleduješ stezku života, její stopy se motají, nevíš kam .7Proto, synové, poslyšte mě, neodvracejte se od výroků mých úst.8Ať jde tvá cesta daleko od ní, nepřibližuj se ke dveřím jejího domu,9ať nevydáš svou důstojnost jiným, ukrutníkovi svá léta,10ať se tvou silou nesytí cizáci a ovocem tvého trápení dům cizí.11Nakonec budeš skučet, až celé tvé tělo zchátrá.12Řekneš: „Jak jsem mohl nenávidět napomínání? Jak mohlo mé srdce znevažovat domlouvání?13Svoje vychovatele jsem neposlouchal, nenaslouchal jsem svým učitelům.14Málem bych byl propadl nejhoršímu uprostřed shromáždění a pospolitosti.“

-jcHB
Zvýraznění
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.

-jcHB
Zvýraznění
20Proč by ses kochal, můj synu, v cizačce, proč bys v náručí cizinku svíral?21Cesty člověka jsou Hospodinu zřejmé, on sleduje všechny jeho stopy.

-jcHB
Zvýraznění
A řekl: ‚Proto opustí muž otce i matku a připojí se k své manželce, a budou ti dva jedno tělo;‘

-jcHB
Zvýraznění
3Muž ať prokazuje ženě, čím je jí povinen, a podobně i žena muži.4Žena nemá své tělo pro sebe, ale pro svého muže. Podobně však ani muž nemá své tělo pro sebe, ale pro svou ženu.

-jcHB
Zvýraznění
Manželství ať mají všichni v úctě a manželé ať jsou si věrni, neboť neřestné a nevěrné bude soudit Bůh.
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VÝZVA OTC M
V bázni p ed Hospodinem má lov k pevné bezpe í a úto išt  pro své syny. (P  14,26)

Osobní studium
Uvažuj o následujících verších a zazname-
nej si charakterové vlastnosti otců, které 
mohou mít pro jejich děti dlouhodobé dů-
sledky.

Př 13,22; 27,23.24

Př 14,26

Př 15,1.18; 16,32

Př 15,27

Př 29,17; B21

Charakter otců má přímý vliv na je-
jich děti a na dědictví (a zdaleka ne pou-
ze na hmotné), které jim zanechávají. Děti 
hledají u svého otce podporu, zájem, lásku, 
vedení a vzor. Přísloví chválí otce, kteří jsou 
spolehlivými živiteli a moudrými správci 
rodinných prostředků. „Kdo se žene za zis-
kem, rozvrací svůj dům...“ (Př 15,27) Cham-
tivost a nenasytnost mají mnoho podob. 

Otcové by měli mít dostatek moudrosti, 
aby byli ochotni dát rodině přednost před 
prací. Zbožní otcové jsou trpěliví a umějí se 
ovládat. Uvědomují si, že děti jsou na nich 
závislé. Vychovávají a usměrňují své děti, 
zároveň si však dávají pozor, aby svou au-
toritu nezneužívali. A co je nejdůležitější, 
oddaní otcové touží následovat Boha, chtějí 
se nechat ovládat jeho láskou a Božím slo-
vem, aby mohli vést své děti po správných 
cestách.

A konečně, tím nejdůležitějším, co může 
otec pro své děti udělat, je milovat jejich 
matku. Věrnost a laskavé projevy náklon-
nosti (nebo naopak jejich nedostatek) ovliv-
ňují dítě a jeho blaho ještě i v dospělosti.

V knize Přísloví patří mezi klíčová téma-
ta věrnost člověka Bohu, oddanost v man-
želství a rodině a také bezúhonnost a po-
ctivost v osobním a společenském životě. 
Úspěch v těchto oblastech závisí na stavu 
srdce člověka. Člověka to neustále táhne 
do hříchu (mimomanželský sex, lenost, lás-
ka k penězům nebo zneužívání moci), ale 
moudrý manžel a otec hledá pomoc u Boha 
a snaží se dělat jen správná rozhodnutí.

Jak se principy, o kterých jsme dnes mluvili, vztahují na všechny lidi – nejen na otce? Jak 
tvé chování ovliv uje (v dobrém nebo ve špatném) druhé lidi – a p edevším d ti? V kte-
rých oblastech pot ebuješ být opatrn jší?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Dobrý zanechá dědictví vnukům, kdežto jmění hříšníka bývá uchováno pro spravedlivého.

-jcHB
Zvýraznění
23Dobře si všímej, jak vypadá tvůj brav, starej se pečlivě o svá stáda,24vždyť žádná klenotnice není věčně plná , ani královská čelenka nepřetrvá všechna pokolení.

-jcHB
Zvýraznění
V bázni před Hospodinem má člověk pevné bezpečí a útočiště pro své syny.

-jcHB
Zvýraznění
1Vlídná odpověď odvrací rozhořčení, kdežto slovo, které ubližuje, popouzí k hněvu.18Vznětlivý muž rozněcuje sváry, kdežto shovívavý spory uklidňuje.

-jcHB
Zvýraznění
Lepší je shovívavý než bohatýr, a kdo ovládá sebe, je nad dobyvatele města.

-jcHB
Zvýraznění
Kdo se žene za ziskem, rozvrací svůj dům, kdežto kdo o dary nestojí, bude živ.

-jcHB
Zvýraznění
Trestej svého syna, připraví ti odpočinek, zpříjemní ti život.

-jcHB
Zvýraznění
Vychovávej syna, a dá ti odpočinutí, potěšením tvou duši nasytí.
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VÝCHOVA S   LÁSKOU
Ukazuje stezku k životu, kdo dbá na napomenutí, kdežto kdo si domluv nevšímá, zavádí na sces-
tí. (P  10,17)

Osobní studium
Uvažuj o následujících verších. Co říkají 
o napomínání a trestání dětí?

Př 10,17

Př 23,13.14

Př 29,1

Př 29,15

Rodiče někdy trestají své děti, aby jim 
ukázali, co je společensky nepřijatelné cho-
vání, aby je potrestali za neposlušnost, nebo 
aby dokonce jen vyjádřili svou nelibost. 
Jaký však měl Bůh záměr s napomínáním 
a trestáním? Přísloví dávají oboje do sou-
vislosti s nadějí do budoucnosti (Př 19,18). 
Zbožní rodiče vědí, že jejich děti mají hříš-
nou přirozenost. A s tím jim může pomoci 
jen jediná síla – tou silou je Ježíš Kristus 
(Ed 29; VYCH 19). Posláním křesťanského ro-
dičovství je vést děti k Bohu. A s tím souvisí 
i důsledná výchova, která někdy vyžaduje 
i přísné napomenutí nebo trest.

Podpora křehké rostlinky. Pokud se 
na výchovu díváme Kristovýma očima, pak 
napomenutí nevnímáme jako trest ani jako 

vyjádření moci, ale jako záchrannou akci. 
Božím plánem je, aby milující rodiče, kteří 
si uvědomují moc hříchu, vedli kroky svých 
dětí ke Kristu. Starostliví rodiče vychová-
vají laskavě a zároveň důsledně. Usilují pře-
vést své děti jejich dětstvím a dospíváním 
tak, jako se zahradník stará o nově zasazené 
stromky – dokud se děti nenaučí sebeovlá-
dání a správnému rozhodování. Konečným 
cílem výchovy je, aby děti začaly důvěřovat 
Bohu a podílely se na Božím plánu záchra-
ny, růstu a zralosti.

Jaké poselství pro rodiče můžeme najít 
v Př 13,24 a 23,13.14?

Můžeme říci, že jen několik veršů v Bibli 
zmiňuje „hůl“ („metlu“; heb. šebet) v kontex-
tu výchovy dětí. V křesťanské literatuře pro 
rodiče se často uvádí, že rodiče by měli po-
užívat hůl podobně, jako ji používá nebeský 
Pastýř pro vedení svého stáda, na kterém 
mu záleží (Ž 23,4).

Na jiných místech Písmo vede rodiče 
k tomu, aby své děti trpělivě vyučovali, 
byli jim pevným vzorem, komunikovali 
s nimi a měli s nimi dobrý vztah. To je ces-
ta, jak děti pozitivně ovlivnit ke změně 
(Dt 11 ,18.19). Pokud má mít napomínání 
a kárání očekávaný výchovný a záchranný 
efekt, děti musejí cítit, že je jejich rodiče 
milují (Př 13,24).

Co mohou rodi e ud lat, pokud p i výchov  „p est elí“ a napomenutí nemá zamýšlený 
výsledek, protože je p íliš drsné nebo nesprávn  pochopené?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Ukazuje stezku k životu, kdo dbá na napomenutí, kdežto kdo si domluv nevšímá, zavádí na scestí.

-jcHB
Zvýraznění
13Nepřipravuj chlapce o trest! Nezemře, když mu nabiješ holí.14Nabiješ mu holí a jeho život vysvobodíš od podsvětí.

-jcHB
Zvýraznění
Kdo zatvrdí šíji proti domluvám, bude nenadále rozdrcen a nezhojí ho nikdo.

-jcHB
Zvýraznění
Hůl a domluva dávají moudrost, ale bezuzdný mladík dělá ostudu své matce.

-jcHB
Zvýraznění
Trestej syna, dokud je naděje, a nechtěj mu přivodit smrt!

-jcHB
Zvýraznění
Kdo šetří hůl, nenávidí svého syna, kdežto kdo jej miluje, trestá ho včas.

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
 když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují.

-jcHB
Zvýraznění
18Tato má slova si vložte do srdce a do své duše, přivažte si je jako znamení na ruku a ať jsou jako pásek na čele mezi vašima očima.19Budete jim vyučovat své syny a rozmlouvat o nich, ať budeš sedět doma nebo půjdeš cestou, ať budeš uléhat nebo vstávat.
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JE LEPŠÍ ŽÍT NA ST EŠE?
Radostné srdce hojí rány, kdežto ubitý duch vysušuje kosti. (P  17,22)
Lépe je bydlet na st eše v koutku než se svárlivou ženou ve spole ném dom . (P  21,9)

Osobní studium
Uvažuj o textech Př 21,9.19 a 27,15.16. Proč 
podle tebe používá autor humor k vyjádření 
postřehů a moudrostí o některých negativ-
ních aspektech rodinného života?

Mnohá vyjádření z knihy Přísloví se za-
měřují na soužití v rodině. Silná vyjádření 
bývají často „zjemněna“ trochou vtipu, po-
dobně jako když o chování nepříliš citlivého 
přítele říkají: „Svlékat šaty v chladný den či 
nalévat do louhu ocet je zpívat písně srdci 
sklíčenému.“ (Př 25,20) Podobně vtipně vy-
znívá i vyjádření na vrub „ranních ptáčat“: 
„Kdo za časného jitra příliš hlasitě dobrořečí 
svému bližnímu, tomu se to bude počítat 
za zlořečení.“ (Př 27,14) Manželky, které čtou 
verše o svárlivých ženách, by určitě rády 
přidaly i pár přísloví o mužích! Možná by ar-
gumentovaly tím, že vyjádření o hádavých 
ženách, které jsou protivnější než „neustálé 
zatékání vody“ (Př 19,13), celou situaci jen 
mlží, neboť muži mají stejnou odpovědnost 
za atmosféru v rodině a jsou minimálně stej-
ně schopní vyvolávat hádky jako ženy. 

Radostné srdce pomáhá. Pro život v rodině 
je dobré mít smysl pro humor. Humor může-
me vnímat jako jakési „mazivo“, které pomá-
há snižovat stres a napjaté situace, jak připo-
míná úvodní verš: „Radostné srdce hojí rány, 
kdežto ubitý duch vysušuje kosti.“ (Př 17,22) 

V knize Přísloví nacházíme lék v podobě hu-
moru, který nám pomáhá pousmát se nad 
některými typy hněvivého a popudlivého 
chování. Možná právě tehdy, když se zasmě-
jeme (nebo když nás samotné zasáhne vtipná 
poznámka odhalující naše chyby), jsme lépe 
připraveni mluvit o návycích nebo chová-
ní, které nás zlobí nebo provokuje. O humo-
ru je však třeba říci i to, že by neměl sloužit 
ke zlehčování nebo obcházení problémů, kte-
ré vyžadují naši vážnou pozornost. 

Mírné zvýšení tělesné teploty může být 
známkou chronického infekčního onemoc-
nění. Hádky, rozbroje a stížnosti mohou sig-
nalizovat, že kdesi na pozadí se u jednoho 
nebo více členů rodiny nachází potlačený 
hněv. Ten může souviset s problémy v ob-
lasti důvěry nebo komunikace ve vztazích. 
Jeden z partnerů může tímto způsobem 
zkoušet vyřešit to, co ho ve vztahu trápí – 
například projevy moci, manipulace nebo 
neochota druhého partnera komunikovat. 
Pokud se infekci podaří vyléčit, symptomy 
postupně odeznějí. V rodině bychom se ne-
měli vyhýbat řešení problémů, a už vůbec 
bychom se neměli vyhýbat jeden druhé-
mu. Členové rodiny, kteří milují Hospodi-
na a jsou připraveni mluvit o svých potře-
bách a pocitech, se mnohem spíše dostanou 
k podstatě důvodu svého hněvu a podaří se 
jim vzniklý problém vyřešit.

Pro  je smích d ležitou sou ástí rodinného života? Jak m že být v našich vztazích k dob-
rému? Jak by se mohl humor zneužít? 

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Lépe je bydlet v zemi pusté než se ženou svárlivou a zlostnou.

-jcHB
Zvýraznění
14Kdo za časného jitra příliš hlasitě dobrořečí svému bližnímu, tomu se to bude počítat za zlořečení.15Neustálé zatékání vody v době dešťů a svárlivá žena jsou totéž;16kdo ji chce zvládnout, chce zvládnout vítr, pravicí chytá olej.

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Neštěstím pro otce je syn hlupák; svárlivá žena jak neustálé zatékání vody.
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OPRAVDU BOHATÁ MANŽELKA
Ženu state nou kdo nalezne? Je daleko cenn jší než perly. (P  31,10)

Osobní studium
Kniha Přísloví končí oslavou manželky 
s ušlechtilým charakterem (31,10–31). Pokus 
se identifikovat všechny dobré vlastnosti 
a kvality, o nichž se hovoří v této části knihy 
Přísloví.

Popisovaná žena má mimořádné vlast-
nosti. Celá stať je napsána ve formě básně 
a každý verš začíná na jedno z 22 písmen 
hebrejské abecedy (v abecedním pořadí). 
V celém holdu úctyhodné ženě můžeme cí-
tit, že dokonce ani celá abeceda neposkytuje 
dostatečný prostor pro náležitou chválu! 

Důraz, který dávají přísloví na důleži-
tost výběru toho správného partnera, od-
ráží následující výrok: „Žena statečná je 
korunou svého manžela, kdežto ostudná 
mu je jako kostižer v kostech.“ (Př 12 ,4) 
Na konci knihy Přísloví jsou všechny vlast-
nosti a charakterové rysy představeny 
na jakémsi ideálu dokonalé ženy, kterou 
všichni milují a velebí.

Všechny tyto vlastnosti a talenty samo-
zřejmě nemusí mít jediná (nebo každá) žena. 

Nejde ani o jakýsi seznam, podle kterého 
by měli manželé měřit své manželky. Pro-
střednictvím popisu vlastností a schop-
ností dokonalé ženy autor této části knihy 
Přísloví vyslovuje to, co je nejdůležitější 
a univerzálně platné pro každou ženu (ale 
i pro každého muže). Co by tedy mělo být 
součástí jejich charakteru? Důvěryhodnost, 
soucit, spolehlivost, oddanost, laskavost 
a píle. Tajemstvím a základem takového 
života je podle knihy Přísloví to, že „se bojí 
Hospodina“ (Př 31,30).

V Př 31,10 se mluví o ženě „statečné“ („zdat-
né“ ČSP; „znamenité“ B21). Hebrejský výraz 
znamená „bohatá“ nebo „mocná “. Toto slovo 
je v Ž 62, 11 přeloženo jako „jmění“ nebo „ma-
jetek“ (ČSP) a v knize Jozue popisuje „udatné“ 
bohatýry (Joz 1,14). Také Bóaz hovoří o Rút   
jako o „znamenité“ ženě (Rt 3,11). Ve verši 
Př 31,10 vidíme dvojí pohled na „bohatství“. 
Skutečné bohatství však vychází z charak-
teru, poctivosti a z bázně před Hospodinem. 
Takové bohatství je mnohem cennější než 
bohatství spočívající ve zlatě, drahých kame-
nech nebo perlách.

Které estné a state né ženy t  v život  nejvíce ovlivnily? Jak bys rozší il seznam charak-
terových a povahových kvalit zbožné ženy?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Klamavá je líbeznost, pomíjivá krása; žena, jež se bojí Hospodina, dojde chvály.

-jcHB
Zvýraznění
Neslibujte si nic od útisku, nedejte se šálit tím, že něco uchvátíte, k jmění, byť i přibývalo, neupněte srdce.

-jcHB
Zvýraznění
Vaše ženy, děti a stáda nechť zůstanou v zemi, kterou vám dal Mojžíš v Zajordání. Ale vy ostatní, udatní bohatýři, vojensky seřazeni přejdete před svými bratřími řeku a budete jim pomáhat

-jcHB
Zvýraznění
Už se neboj, má dcero! Udělám pro tebe všechno, oč si říkáš. Všechen můj lid v bráně ví, že jsi žena znamenitá.

-jcHB
Zvýraznění
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PODN TY K ZAMYŠLENÍ
„Křesťané by si měli dávat pozor na to, aby jejich srdce byla naplněna trpělivostí a pílí. Měli 

by rozvíjet lásku k rozjímání a vážit si ducha zbožnosti a oddanosti. Některým se zdá čas strá-
vený rozjímáním zbytečný. Čas věnovaný studiu Písma a modlitbě považují za promarněný. 
Přála bych si, abyste mohli tyto věci vnímat ve světle Božího pohledu, protože pak by se pro 
vás nebeské království stalo tím nejdůležitějším v životě. 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 věcech, dodá vážnost všemu vašemu snažení. ... 
V dosahování duchovních úspěchů jsme jen trpaslíky… (Ef 4,13).“ (3BC 1157)

Otázky k rozhovoru
1.  Mnozí k es ané ve snaze „hlídat své srdce“ p ed pokušením hledají oporu v r zných pod-

p 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 pokuše-
ním, 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?

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?

Praktický záv r
 Pod lte se s ostatními ve skupin  o to, co praktického jste se nau ili z této lekce p i 
studiu Bible. Jak lze toto nau ení uvést do každodenního života?

Podn ty k modlitbám
 Modlete se jeden za druhého, za své radosti i starosti.
 Modlete se spolu za ty, kte í z n jakého d vodu p estávají i již p estali navšt vovat 
vaše spole enství. Jak jim m žete dát najevo, že je máte stále rádi?

 Modlete se i za lidi ve svém okolí (p átele, sousedy, p íbuzné…), kterým byste rádi 
p edstavili Boží lásku.

Konkrétní modlitební seznam mé t ídy sobotní školy:
_______________________________________   ______________________________________  
_______________________________________   ______________________________________  
_______________________________________   ______________________________________

 20:25

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího, a tak dorostli zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti.

-jcHB
Zvýraznění
1Slova krále Lemúela, výnos, jímž ho napomínala jeho matka:2Co mám říci, můj synu? Co, synu života mého? Co, synu mých slibů?3Nevydávej své síly ženám a svoje cesty tomu, co ničí krále.4Nehodí se králům, Lemóeli, nehodí se králům být pijany vína a vládcům toužit po opojném nápoji,5aby nikdo z nich v opilosti nezapomněl na Boží nařízení a nepřevrátil při nikoho z utištěných.6Dejte opojný nápoj hynoucímu a víno těm, kterým je hořko,7ať se napije a zapomene na svou chudobu a na své plahočení již nevzpomíná.8Otevři svá ústa za němého, za právo všech postižených,9ústa otevři, suď spravedlivě a zastaň se utištěného a ubožáka.10Ženu statečnou kdo nalezne? Je daleko cennější než perly.11Srdce jejího muže na ni spoléhá a nepostrádá kořist.12Prokazuje mu jen dobro a žádné zlo po celý svůj život.13Stará se o vlnu a o len, pracuje s chutí vlastníma rukama.14Podobna obchodním lodím zdaleka přiváží svůj chléb.15Ještě za noci vstává dát potravu svému domu a příkazy 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 přeslenu, svými prsty se chápe vřetena.20Dlaň má otevřenou pro utištěného a ruce vztahuje k ubožáku.21Nebojí se o svůj dům, když sněží, celý její dům je oblečen do dvojího šatu .22Zhotovuje si přikrývky. Z jemného plátna a šarlatu je její oděv.23Uznáván je v branách její manžel, když zasedá se staršími země.24Zhotovuje plátno na prodej a pásy dodává kupci.25Síla a důstojnost je jejím šatem, s úsměvem hledí vstříc příštím dnům.26Její ústa promlouvají moudře, na jazyku mívá vlídné naučení.27Pozorně sleduje chod svého domu a chleba lenosti nejí.28Její synové povstávají a blahořečí jí, též její manžel ji chválí:29„Statečně si vedly mnohé dcery, ale ty je všechny předčíš.“30Klamavá je líbeznost, pomíjivá krása; žena, jež se bojí Hospodina, dojde chvály.31Dejte jí z ovoce jejích rukou, ať ji chválí v branách její činy!




