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Častý výskyt 

ne/tělo
633

tělo
282

Počet veršů

v knize

Téměř každý čtvrtý verš v knize Přísloví obsahuje metaforu lidského těla



Seznam tělesných částí v knize

• Tělo

• Hlava

• Hrdlo

• Záda

• Ruce

• Prsa

• Bedra

• Klín

• Nohy

• Oči

• Uši

• Nos

• Rty

• Zuby

• Ústa

• Jazyk

• Prsty

• Kosti

• Břicho

• Ledviny

• Srdce





Seznam tělesných částí v knize



Smyslové orgány hlavy

oči uši nos ústa



Interní orgány

kosti břicho ledviny srdce



Tělesné projevy moudrosti

Nebuď moudrý ve svých očích, boj se Hospodina a odvrať se od zlého.  

To bude uzdravením pro tvé tělo a občerstvením/výživou pro tvé kosti.
3:7-8 

Můj synu, věnuj pozornost mým slovům, nakloň ucho k mým řečem. Ať

nesejdou z tvých očí, střež je v hloubi svého srdce. Neboť jsou životem pro

ty, kdo je nalézají, uzdravením pro celé jejich tělo.
4:20-22 

Nakonec budeš úpět, až bude celé tvé tělo úplně zničeno.
5:11 

Milosrdný člověk působí své duši dobro, ale ukrutník činí svému tělu potíže.
11:17 

Uzdravené srdce je životem tělu, kdežto závist je hnilobou kostí.  
14:30
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Způsoby kterými text používá části těla 

1) Příměr vztahového k tělesnému
10:26 Čím je ocet pro zuby a kouř pro oči, tím lenoch pro ty, kteří ho posílají. 

2) Přímá aktivita dané části těla
15:2 Jazyk moudrých používá poznání správně, kdežto z úst hlupáků prýští hloupost 

3) Doslovný význam
5:11 Nakonec budeš úpět, až bude celé tvé tělo úplně zničeno.

4) Symbolický význam
31:17 Svá bedra přepásává silou, posiluje své paže. 



Hlava

1:9 Neboť jsou půvabným věncem na tvou hlavu a náhrdelníkem na tvůj krk.  

10:6 Požehnání je na hlavě spravedlivého, avšak ústa ničemů přikrývají násilí.  

Př 25:22 neboť mu nahrneš řeřavé uhlí na hlavu a Hospodin ti odplatí.

• Veřejná reprezentace

• To co je na první pohled a dojem vidět

• Hlava nese slávu nebo hanbu



Záda

10:13 Na rtech rozumného se nalézá moudrost, 

ale hůl je na záda toho, komu chybí rozum.

19:29 Pro posměvače jsou připraveny soudy, na záda hlupáků rány.

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

• Určena k bití

• Nebije se na druhou stranu nic jiného než záda

• Proč by to tak mohlo být?



Bedra

31:17 Svá bedra přepásává silou, posiluje své paže

• Místo kde je pás

• Symbol připravenosti



Prsty

6:13 mrká očima, dává znamení nohama, ukazuje svými prsty.  

7:3 Přivaž si je na prsty, napiš je na tabulku svého srdce

• Význam komunikační

• Význam pamatování, protože je máš pořád před očima



Hrdlo

Př 23:1-3 Když se posadíš, abys jedl s vládcem, dobře porozuměj tomu, co je před 

tebou. Polož si nůž na hrdlo, jestliže máš velkou chuť! Nedychti po jeho lahůdkách, je 

to podvodný pokrm. 

• Slovní hříčka

• Hrdlo jako místo kudy jde potrava do těla

• Hrdlo jako zranitelné místo

• Hrdlo symbolizuje touhu po jídle i riziko že této mé touhy někdo zneužije



Kosti

15:30 Zářivý pohled dává radost srdci, dobrá zpráva občerstvuje kosti.  

16:24 Laskavá slova jsou jako plástev medu, sladká pro duši a uzdravení kostem.

17:22 Radostné srdce prospívá jako lék, ale ubitý duch vysušuje kosti.

25:15 Vůdce se dá přemluvit tím, kdo je pomalý k hněvu, vlídný jazyk zlomí kosti.

• Interní orgán

• Zajímavým způsobem jsou ovlivnitelné slovy, která slyším zvenčí



Břicho

13:25 Spravedlivý jí do sytosti své duše, ale břicho ničemů bude mít nedostatek. 

18:20 Ovocem úst člověka se nasytí jeho nitro/břicho, nasytí se výnosem svých rtů. 

• Místo které se snažíme naplnit a nasytit jak fyzicky tam symbolicky

• Nasytíme břicho spravedlností a řečí



Ústa
•

•

•

•

Uši 
•

•

•

•

•

Oči
•

•

•

•

•

Nohy 
• Směr, kterým se člověk vydává

• Špatný směr 

•

•

•

Ruce
• Pilnost x zahálčivá dlaň

• Nástroj pomoci

• Moc  



Shrnutí

• Kam směřují tvé nohy?

• Co neseš na své hlavě?

• Na co hledí tvé oči?

• O čem hovoří tvé rty?

• Jsi přepásán kolem beder?

• Hlídáš si své hrdlo?

• Kdo a za co tě bil po zádech?

• Kdo ti slovem posiluje kosti?

• Čím plníš své břicho? 

• Co ti připomínají tvé prsty?

• Ke komu se vztahují tvé ruce?


