
Matouš 27:30 

Plivali na něj, brali tu hůl a bili ho po hlavě.
Marek 14:65 

Někteří na něj počali plivat, zakrývali mu obličej, 

bili ho po hlavě a říkali mu: „Prorokuj!“ A sluhové 

ho tloukli do tváře.
Lukáš 22:63 

Muži, kteří Ježíše hlídali, posmívali se mu a bili

ho; zavázali mu oči, bili ho do tváře a ptali se ho: 

„Hádej, proroku, kdo tě uhodil.“
Jan 19:3 

Pak před něho předstupovali a říkali: 

„Buď pozdraven, králi židovský!“ 

Přitom ho bili do obličeje.



Kniha Přísloví
8. Ježíšovo utrpení v knize Přísloví



Úhly pohledu na knihu



Úhly pohledu na knihu



Úhly pohledu na knihu

Lukáš 24:27 

Potom začal od Mojžíše a všech proroků a vykládal jim to,

co se na něho vztahovalo ve všech částech Písma.

2 Timoteovi 3:15 

Od dětství znáš svatá Písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, 

a to vírou v Krista Ježíše.

Lukáš 24:44 

Řekl jim: „To jsem měl na mysli, když jsem byl ještě s vámi a říkal vám, že se musí 

naplnit všechno, co je o mně psáno v zákoně Mojžíšově, v Prorocích a Žalmech.“



Dějová linka Bible Kam zapadá kniha Přísloví?



Ježíšova přítomnost v Přísloví

Evangelijní
• Cílem zákona je ukázat na hřích a na  

neschopnost lidí zákon dodržet (Ř 7:7)

• Ježíš na sobě nese trest za hřích

Moralistická
• Přísloví jako aplikace Tóry

• Způsob života následovníka Ježíše Krista

• Srozumitelnější zjevení Boží cesty než 
např. Levitikus

Alegorická
• Ježíš jako moudrost která byla 

od počátku

• Ježíš je ta hlavní žena „moudrost“

• 1. Kor 1:30 – „stal se moudrostí Boží“



Bití hlupáka v knize Přísloví

3. Postupný vývoj tématu v knize
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1. BITÍ V RÁMCI RODIČOVSKÉ VÝCHOVY

13:24 Kdo šetří hůl, nenávidí svého syna, 

kdežto kdo jej miluje, trestá ho včas. 

22:15 Vězí-li v srdci chlapce pošetilost, 

trestající hůl ji od něho vzdálí. 

23:13 Nepřipravuj chlapce o trest! 

Nezemře, když mu nabiješ holí. 
Nabiješ mu holí a jeho život 

vysvobodíš od podsvětí.

29:15 Hůl a domluva dávají moudrost, 

ale bezuzdný mladík dělá 

ostudu své matce.



2. BITÍ JAKO PŘIROZENÝ DŮSLEDEK CHOVÁNÍ

10:13 Na rtech rozumného se nalézá moudrost, kdežto 
hůl dopadne na hřbet toho, 
kdo je bez rozumu.

18:6 Hlupáka zavedou jeho rty do sporu, 
jeho ústa volají po výprasku.

19:29 Na posměvače jsou schystány soudy, 
na hřbet hlupáků výprask.

29:19 Otroka nelze ukáznit slovy; chápe sice, 
ale odezva žádná.



3. VÝZVA K BITÍ

19:25 Bij posměvače a prostoduchý se stane 
chytřejším, domluv rozumnému 
a porozumí poznání.

26:3 Na koně bič, na osla uzdu, 
na hřbet hlupáků hůl. 

27:6 Věrně jsou míněny šlehy od milujícího, 
ale záludné jsou polibky nenávidícího.



4. BITÍ, KTERÉ STEJNĚ NEMÁ SMYSL

23:35 „Zbili mě a nic mě nebolí, ztloukli mě a nevím 
o tom. Až procitnu, vyhledám to zas a zase.“

17:10 Pohrůžka zapůsobí na rozumného 
víc než na hlupáka sto ran.

27:22 Kdybys pošetilce roztloukl v hmoždíři na padrť 
tloukem, pošetilost z něho nedostaneš.



Dokdy budou prostoduší  milovat prostoduchost,
Posměvači si budou libovat v posmívání 
a hlupáci  budou nenávidět poznání? Přísloví 1:22

Na koho se vztahuje bití? 

ZATVRZELÝ    

NAIVNÍ

POSMĚVAČ



Kniha pro ty kdo jsou rozpolceni na cestě!



Bití hlupáka v knize Přísloví
1. Kniha Přísloví je psaná lidem, kteří jsou vnitřně rozpolceni mezi 

uctíváním Hospodina svým životem a mezi žitím si po svém (pro modly)
2. Určitá ne-moudrost (hlupáctví) je v knize Přísloví ztotožněna s hříchem 

člověka (ne naivita). Navazuje tímto na knihy Zákona (Deuteronimum) 
a aplikuje přikázání milovat Boha a milovat druhé do každodenních 
situací

3. Důsledkem hříchu/hlupáctví je trest, který je v knize Přísloví 
na několika místech vyjádřen bitím hlupáka

4. Náprava
• Nejdříve zkoušet mluvit, radit, domlouvat
• Bití, které je poučné (snaha napravit člověka)
• Bití, které má formu odsouzení (už se ani nezmění)

5. Ukazuje na závažnost hříchu a nemoudrosti
6. Je to vyučování určené pokročilým „moudrým“
7. Očekávání mesiáše, který nastolí věk moudrosti 

bude bít hlupáky a povýší moudré…



Matouš 27:30 

Plivali na něj, brali tu hůl a bili ho po hlavě.
Marek 14:65 

Někteří na něj počali plivat, zakrývali mu obličej, 

bili ho po hlavě a říkali mu: „Prorokuj!“ A sluhové 

ho tloukli do tváře.
Lukáš 22:63 

Muži, kteří Ježíše hlídali, posmívali se mu a bili

ho; zavázali mu oči, bili ho do tváře a ptali se ho: 

„Hádej, proroku, kdo tě uhodil.“
Jan 19:3 

Pak před něho předstupovali a říkali: 

„Buď pozdraven, králi židovský!“ 

Přitom ho bili do obličeje.



Ježíšovo utrpení v knize Přísloví
1. Kniha Přísloví nakonec sama uznává, že pro nepoučitelné hlupáky ani 

bití nezabírá, aby se polepšili. Není pro ně žádná naděje. 
2. Mesiáš Ježíš nakonec nepřišel proto, aby hlupáky potrestal a zbil za 

jejich hříšnost, a pro jejich nápravu, ale proto, aby se s nimi ztotožnil a 
stal se jejich zástupcem.

3. Ježíš je moudrost sama. Ve své moudrosti, která je pro svět 
bláznovstvím, na sebe bere zástupně „roli hlupáků“ a nese jejich trest 
v bití, které předcházelo ukřižování. 

4. Je poslušným Synem svého Otce, který přijme trest místo 
neposlušných, hloupých, sobeckých synů, ti jen přihlíží a mají 
šanci být změněni víc než kdyby trestal je samotné.



Evangelium ukryté v každém Přísloví

Kdo zlořečí otci a matce 
Tomu zhasne jeho světlo v nejhlubší tmě.

Př 20:20

Odpoví-li kdo dřív, než vyslechl,
toť pošetilost a hanba pro něj.

Př 18:13
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