
MOUDROST A POZNÁNÍ BOHA 
 

 

STRACH Z BOHA 

Př 1:7 Počátek poznání je bázeň před Hospodinem, moudrostí a kázní pohrdají pošetilci.  

Př 1:29 Tehdy mě budou volat a neodpovím, budou mě hledat za úsvitu, a nenaleznou, protože měli poznání v nenávisti 

a bázeň před Hospodinem si nezvolili, nedali na mou radu, každou mou domluvu znevážili. 

Př 2:1-5 Můj synu, jestliže přijmeš mé výroky, uchováš-li mé příkazy ve svém nitru, abys věnoval pozornost moudrosti a 

naklonil své srdce k rozumnosti, jestliže přivoláš porozumění a hlasitě zavoláš na rozumnost, budeš-li ji hledat jako stříbro 

a pátrat po ní jako po skrytých pokladech, tehdy pochopíš, co je bázeň před Hospodinem, a dojdeš k poznání Boha.  

Př 3:7 Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.  

Př 3:25 Neboj se náhlého strachu, až přijde spoušť na svévolníky. 

Př 8:13 Bázeň před Hospodinem znamená nenávidět zlo; nenávidím povýšenost, pýchu, cestu zlou, proradná ústa.  

Př 9:10 Začátek moudrosti je bázeň před Hospodinem a poznat Svatého je rozumnost.  

Př 10:27 Bázeň před Hospodinem přidává dnů, kdežto svévolníkům se léta zkrátí.  

Př 14:26 V bázni před Hospodinem má člověk pevné bezpečí a útočiště pro své syny. Bázeň před Hospodinem je zdroj 

života, pomůže uniknout léčkám smrti.  

Př 15:16 Je lépe mít málo a bát se Hospodina, než mít velký poklad a s ním neklid.  

Př 15:33 Bázeň před Hospodinem napomíná k moudrosti, slávu předchází pokora.  

Př 16:6 Milosrdenstvím a věrností se usmiřuje provinění a bázeň před Hospodinem odvrací od zlého.  

Př 19:23 Bázeň před Hospodinem vede k životu; nasycen přečkáš noc a nic zlého tě nepostihne.  

Př 22:4 Pokoru doprovází bázeň před Hospodinem, bohatství, sláva a život.  

Př 23:17 Ať tvé srdce nezávidí hříšníkům, ale ať horlí pro bázeň před Hospodinem po všechny dny.  

Př 31:21 Nebojí se o svůj dům, když sněží, celý její dům je oblečen do dvojího šatu. 

Př 9:9 
 Moudrému dej a 

bude ještě 
moudřejší, pouč 
spravedlivého a 

přibude mu 
znalostí. 



JAK SE V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ PRAKTICKY PROJEVUJE STRACH Z BOHA?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO ČLOVĚK ZÍSKÁ, KDYŽ SE BOJÍ BOHA?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAKÁ JE SOUVISLOST MEZI STRACHEM Z BOHA A POZNÁNÍM BOHA?  (PŘ 3:1-10) 

 


