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Úhly pohledu na knihu
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Alkohol jako součást moudrého života

Př 9:2 Porazila dobytče, smísila 

víno a prostřela svůj stůl. 

Př 9:5 Pojďte, jezte můj chléb a 

pijte víno, které jsem smísila…

KDO VĚTY ŘÍKÁ? JE KONTEXT POZITIVNÍ NEBO NEGATIVNÍ? 
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Alkohol jako součást nemoudrého života

Př 20:1 Víno je posměvač, opojný nápoj je 

křikloun; kdo se v něm kochá, ten moudrý není.

Př 21:17 Nedostatek pozná, kdo miluje 

radovánky, kdo miluje víno a olej, nezbohatne.

Př 23:20 Nebývej mezi pijany vína, mezi žrouty 

masa, vždyť pijan a žrout přijdou na mizinu, 

dřímota je oblékne v cáry.

JAKÉ DŮSLEDKY MÁ PITÍ? PŘED ČÍM VARUJE?



Alkohol jako součást nemoudrého života

Přísloví 23:29 

Komu zbude „Ach“ a komu „Běda“? Komu sváry? Komu plané řeči? 

Komu zbytečné modřiny? Komu zkalený zrak?

Těm, kdo se zdržují u vína, kdo chodí okoušet kořeněný nápoj. 

Nehleď na víno, jak se rdí, jak jiskří v poháru. Vklouzne hladce

na nakonec uštkne jako had a štípne jako zmije.

Tvé oči budou hledět na nepřístojnosti, 

z tvého srdce budou vycházet proradné řeči.

Bude ti, jako bys ležel v srdci moře, jako bys ležel s rozbitou hlavou.

„Zbili mě a nic mě nebolí, ztloukli mě a nevím o tom. 

Až procitnu, vyhledám to zas a zase.“
POZORUJTE TEXT. CO PODÁVÁ ZA INFORMACE? JAKÉ POUŽÍVÁ PEDAGOGICKÉ PRINCIPY?





Dobré využití?

Nehodí se králům, Lemóeli, 

nehodí se králům být pijany vína a 

vládcům toužit po opojném nápoji, 

aby nikdo z nich v opilosti 

nezapomněl na Boží nařízení a 

nepřevrátil při nikoho z utištěných. 

Dejte opojný nápoj hynoucímu a 

víno těm, kterým je hořko, ať se 

napije a zapomene na svou 

chudobu a na své plahočení již 

nevzpomíná.

Př 31:4-6 

Vyučování maminky
• Syn, který si jí váží
• Varuje před 

• Sexuální promiskuitou
• Opilstvím
• Sociální nespravedlností

• Komu dát víno a proč?

PŘED ČÍM VARUJE? K ČEMU VYZÝVÁ? JAK TOMU ROZUMÍTE? 





Co učí rodič své potomky o alkoholu?

• NEZAKAZUJE PAUŠÁLNĚ
• PODMÍNKY PRO PITÍ: 

• Pokud je tvé srdce moudré tak můžeš (já se o tebe nebojím). 
Moudré je pití s Bohem a s dalšími moudrými na hostině (9:2,5)

• Pokud budeš umírat a bude ti v životě zle, je to jedna z mála radostí 
a úlev, které možná dostaneš (31:6)

• PTÁ SE OTÁZKOU NAKOLIK JE OBEZNÁMEN (23:29)

• SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ:
• Názorně (vlastní zkušenosti) popisuje opilého člověka a člověka 

s kocovinou, aby varoval (23:29+)

• VAROVÁNÍ PŘED DŮSLEDKY
• Další hříchy (20:1)
• Chudoba (21:17, 23:20)
• Otupělost/dřímota (23:20)
• Špatná společnost (23:20)
• Nemoudrá rozhodnutí (31:4-5)



Besídka na téma 
Božího pohledu na 

alkohol

Vyučování 
dorostenců na 

táboře o alkoholu 

Dospívající syn jede 
se spolužáky na 

lyžařské soustředění 

Program na 
vysokoškolské 

mládeži o alkoholu


