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• Stres: „tolik práce, to nezvládnu“

• Hněv: „proč musí tohle všechno dělat ženská a chlap si sedí v bráně“

• Pocit bychměla: „Ještě bych měla dělat tohle…“

• Emancipace: „podívej, to není žádná zakřiknutá puťka“

• Radost: „to všechno můžu“ 

• Pocta: „je to řečeno i o mě“

• …

Chvála ženy statečné

Co báseň vyvolává v ženách? 

Přísloví 31:10-31



1) Jaká je role a aktivita muže této ženy vůči ní? 

• Důvěřuje jí svým srdcem (v 11)

• Chválí ji (v 28)

2) Čeho si myslíte, že chce báseň docílit?

• Vybičovat ženu k větším výkonům. Způsob, který volí je důvěra, 

chvála a motivace ziskem/ovocem

• Povzbuzuje ženy aby byli aktivní

• Inspirovat muže a okolí, aby důvěřovali, chválili a ocenili

• Předat společnosti chválihodné hodnoty

3) Jaká část těla ženy je v textu opakováním zdůrazněna?

• Ruce

4) Jaké další části těla jsou zmíněny?

• Ústa, bedra, jazyk, oči

Chvála ženy statečné

První pozorování básně:

Přísloví 31:10-31



5) Kolikrát je ve vztahu k ní použito přivlastňující zájmeno? (její, své)

• 24x

• Na jednu stranu: něco „mít“ je pozitivní, na druhou stranu je tím 

člověk spoután. Za to co „mi patří“ mám zároveň zodpovědnost. 

6) Jaké má žena vlastnosti?

• Pracovitá, štědrá, umí počítat, předvídavá, radostná, laskavá, 

bohabojná, moudrá

7) Co dělá za aktivity? 

• Pracuje ve dne v noci, stará se o služky, stará se o chudé, o dům, 

• Stará se o pole, prodává, šije, chodí do posilovny (posiluje…)

8) Jaké jsou důsledky jejích činů? 

• Spokojený manžel, synové ji chválí

• Klid a bezpečí

• Daří se jí v tom co dělá

Chvála ženy statečné

První pozorování básně:

Přísloví 31:10-31



Hodnoty
které stojí za pochvalu a povzbuzení

Půvab je klamný

krása nicotná

Žena, jenž se bojí

Boha dojde chvály

Přísloví 31:30
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12 Po všechny dny svého života 

mu působí dobro, a ne zlo.

• Odkaz na knihu Genesis (strom poznání dobrého 

a zlého)

• Žena, která je Evou/pomocí ne Evou/pokušením 



13 Vyhledává vlnu a len, 

se zálibou pracuje svýma rukama.

• Má z práce radost

• Vyhledává práci, je v tom aktivní 



16 Vyhlédne si pole a dostane ho, z ovoce 

svých rukou vysadí vinici.

• Nespokojí se s věcmi tak jak jsou

• Není jen tím, kdo udržuje nějaký stav

• Něco si vysní ve své fantazii a pak za tím jde (vize)



17 Svá bedra přepásává silou, 

posiluje své paže.

• Slova, která jsou jinde použita pro válečníka

• Kdyby byl verš vytržen z kontextu mysleli bychom že je o 

nějakém válečníkovi, který chodí do posilovny.

• Slovo síla je v textu o ženě použito 5x



16 …z ovoce svých rukou vysadí vinici.

19 Svýma rukama… 

20 Svou dlaň otvírá… 

• Nejdůležitější část těla ženy v tomto textu jsou ruce a nic jiného

• V kontrastu s ženami v první části přísloví není sexualizovaná

• Souvisí s aktivitou, schopností, prací a pomocí 



15 Vstává, ještě když je noc…

18 … v noci její lampa nehasne.

• Nenutí jen druhé lidi k práci, pracuje sama

• Obětuje se aby přinesla bezpečí a stabilitu domovu

• V noci nechává svítit, jediné světlo v domě, je jako 

maják, kdyby někdo něco potřeboval. Pevný přístav.



20 Svou dlaň otvírá chudému, 

své ruce vztahuje k nuznému...

• Není sobecká

• Využívá svou citlivost a empatii k pomoci

• Má za to být od muže chválena, a ne kritizována



21 Když přijde sníh, nebojí se o svůj dům…

25 … s úsměvem vyhlíží budoucnost.

• Má naději do budoucna

• Nebojí se protože ví že to má pod kontrolou (v 21)

• Je optimistická i když to pod kontrolou nemá (v 25)



19 Svýma rukama sahá po přeslenu
22 Dělá si přikrývky, 
24 Dělá plátno a prodává ho,

• Ruční práce

• Tato žena vytváří něco hodnotného a to zpeněží 



26 Svá ústa otvírá moudře, 

na jejím jazyku je laskavé poučení.

• Žena v knize Přísloví je po boku svého manžela 

nositelkou moudrosti

• Moudrost není jen praktická, ale i teoretická

• Chce a dovede předat to co umí dál



27 Pozorně sleduje chod svého domu, nejí 

chléb lenosti.

• Dává si pozor jestli se něco neděje 

• Neusne na vavřínech



30 …žena, která se bojí Hospodina, bude 

chválena.

• Bázeň před Hospodinem se projevuje ve výše 

uvedených hodnotách

• Paradoxně se jedná o málo „duchovních“ (vyučování, 

pomoc) a mnoho „neduchovních činností“
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