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Úhly pohledu na knihu

Modloslužba 
a bohoslužba 
v knize Přísloví



Hlubší význam sexuality:

Vztah: Bůh/člověk = manžel/manželka
Hřích: Modloslužba = nevěra
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Pozorování textů 5:1-23, 6:20-35, 7:1-27

• Kdo má na starosti sexuální výchovu? 
• Na co konkrétně si má mladík dávat pozor? 
• Jaké argumenty učitel používá? 
• K jakým důsledkům hřích povede? (zdravotní, 

psychické, vztahové, duchovní…)
• Jak pozitivně učitel mluví o sexualitě? 
• Co vám přijde podivné a nesrozumitelné? 



Porovnání (Egyptská moudrost Any)

Any B 16, 13-17

Dávej si pozor na ženu odjinud. 
Takovou, kterou ve městě nikdo nezná.

Nemrkej po ní, když jde okolo
Nebuď k ní násilný

Je hlubokou vodou, kterou nikdo nedokáže obklopit 
Jsem k dispozici, říká ti každý den

Nemá ale žádné svědky
Je připravena tě polapit

Je to smrtelný zločin
Muž utíká od všech zločinů, krom tohoto 



Pozorování textů 5:1-23, 6:20-35, 7:1-27

5:1-23
• Sexuální výchovu má na starosti 

otec i matka (asi)
• Pozor na cizí ženy – „ta která 

nepatří mě“
• Argumenty: smrt, fyzické zničení, 

úpění, pohlavní nemoci, 
• Ani nechoď okolo jejího domu, 

nastav si hranici dál. 
• Pozitivně o sexu: 18-19 verše
6:20-35
• Sexuální výchovu má na starosti 

otec i matka (určitě)
• Dej si pozor na její krásu a úlisný 

jazyk

• Méně hrozné důsledky když jsi s 
prostitutkou než když s manželkou 
cizího.

• Důsledek: ničí svou duši
• Není tam pozitivní vyučování o 

sexualitě
7:1-27 
• Sexuální výchovu má na starosti 

rodič
• Dej si pozor na tu ženu
• Argumenty: špatně skončí –

zbloudí, bude pobit, smrt, podsvětí
•



Principy sexuální výchovy

1. Důraz na manželskou věrnost
2. Vedu k tom aby přemýšlel ne jen aby slepě poslouchal 

(biologické, psychologické, duchovní argumenty). 
3. Důraz na kázeň
4. Preventivně se vyhni (nezahrávej si)
5. Rada rodiče, nemysli si že na to stačíš sám
6. Mluvit o sexualitě i pozitivně!
7. Mluvit déle a ne jen krátce v náznacích
8. To že to dělají všichni neznamená že je to dobře
9. Barvitě vykreslené důsledky
10. Mluví relativně cudně (končí u prsou)
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Závěry

•


