
Kniha Přísloví
5. Moudrost a poznání sebe i druhých

KDY ČLOVĚKU NEZNALOST JEHO SAMOTNÉHO BRÁNÍ V MOUDRÉM ŽIVOTĚ?

JAK MĚ BŮH VEDL V ŽIVOTĚ K TOMU, ABYCH POZNAL SEBE SAMA?



Jak poznám sebe? Překážky

Překážka 1. – POKRYTECTVÍ

Přísloví 26:23-26

Jako stříbrná glazura potažená

na hliněnou nádobu jsou horoucí

rty a zlé srdce. Ten, kdo nenávidí,

to svými rty zastírá, ale ve svém

nitru připravuje podvod. I když

bude jeho hlas vlídný, nevěř mu,

protože v jeho srdci je sedm

ohavností. Jeho nenávist může

být zakryta lstivostí, ale jeho zlo

se zjeví ve shromáždění.



Jak poznám sebe? Překážky 

Překážka 2. – SEBEKLAM

Přísloví 16:2

Všechny cesty člověka jsou

čisté v jeho očích, Hospodin

však zkoumá motivy.



Jak poznám sebe? Překážky 

Překážka 3. – NEDOSTUPNOST

Přísloví 25:3

Výšiny nebes,

hlubiny země

a srdce králů

nelze prozkoumat.



Jak poznám sebe? Překážky

NEDOSTUPNOSTSEBEKLAMPOKRYTECTVÍ

S KTERÝMI PŘEKÁŽKAMI JSEM SE V ŽIVOTĚ SETKAL U SEBE NEBO U DRUHÝCH?



Jak poznám sebe? Přísloví 27:19

ם ָאָדָֽ לָָ ם ָאָדָ֗ הָָ ב־ ָֽ ל  ן ֵּ֤ כ  ים ִ֑ ָפנ  ים ִ֣ לָָָפנ  הָָ םָ י  מַּ

člověku k člověka srdce tak tváři tvářk voda

כַָּ 

Ja
ko

STUDIJNÍ Jako ve vodě odpovídá tvář tváři, tak srdce člověka člověku.

EKUMENICKÝ Jako se na vodě zrcadlí tvář, tak srdce člověka na člověku.

B21 Hladina zrcadlí lidskou tvář, člověk zrcadlí srdce člověka.

KRALICKÝ Jakož u vodě tvář proti tváři se ukazuje, tak srdce člověka člověku.
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člověku k člověka srdce tak tváři tvářk voda

כַָּ 

Ja
ko
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ko

=srdce voda

člověk = tvář

Čí srdce? 
Mé nebo mého bližního? 
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Reflexní plocha srdce bližníhoReflexní plocha mého srdce

• Pohled do vlastního nitra –
Introspekce 

• Více introvertní přístup
• Příklad: Augustionva vyznání
• Pozoruji: emoce, touhy, sny, 

příběh, preferenece, postavy…
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člověku k člověka srdce tak tváři tvářk voda

כַָּ 

Ja
ko

Reflexní plocha srdce bližníhoReflexní plocha mého srdce

• Poznání druhého člověka –
Empatie 

• Více extrovertní přístup
• Jsme jako lidé dost podobní
• Pozoruji: příběhy, srdce, starosti, 

problémy a radosti druhých lidí
• Exodus 23:9, Levitikus 19:18
• Techniky: rozhovor

• Pohled do vlastního nitra –
Introspekce 

• Více introvertní přístup
• Příklad: Augustionva vyznání
• Pozoruji: emoce, touhy, sny, 

příběh, preference, postavy…
• Techniky: modlitba, deník, 

přemítání



Jak poznám sebe? Přísloví 27:19

Na druhou stranu…

Přísloví 14:10

Jen srdce zná hořkost vlastní

duše, ani do jeho radosti se

nikdo cizí nemůže vmísit



Osnova Biblických hodin

• Poznání moudrosti
Co je moudré, co je hloupé? 
Jak být moudrý?

• Poznání Boha
• Poznání lidského srdce

Touhy, pokušení, emoce
• Poznání druhých lidí

Přátelství, slova, pomluvy, konflikty
• Témata

Vedení, sexualita, plánování, rozhodování, 
manželství, peníze, majetek (MOJMÍR) práce, 
moc (Bára), spravedlnost, léčivá slova (DALI)


