
Resumé v českém jazyce 
 
 
Postavení ženy ve společnosti ve starozákonní a novozákonní perspektivě 
 

 
Diplomová práce se zabývala postavením ženy ve starozákonní a novozákonní perspektivě. 

Cílem bylo alespoň trochu přiblížit život některých biblických ženských postav a zjistit, zda 

tyto ženy mohou svým životem a jednáním něco říci i dnešní společnosti. Bible nese stopy 

patriarchální společnosti, kultura té doby také. Přesto se jak ve Starém zákoně, tak i v Novém 

setkáváme s řadou ženských postav, jak kladných, tak i záporných, které se svými životními 

příběhy podílely na Božím záměru, na dějinné spáse. I když by bylo jistě velmi zajímavé 

vyzdvihnout všechny ženy a zmínit se tedy o kladných i záporných postojích, nebylo to 

prakticky možné. Práce by obsahovala mnohem více stránek. Vybrala jsem tedy pouze 

několik žen a to zejména z knihy Genesis, pak z knihy Rút a nakonec jako představitelku 

novozákonní doby – matku Ježíše, Pannu Marii. V mé práci jsem se chtěla dozvědět, zda žena  

zůstala stranou dějinné spásy nebo zda byla po celou dobu dějin partnerkou pro muže, ale       

i pro Boha.  

 

Jistě to ve starozákonní době nebylo lehké, když žena musela opustit svou rodinu, své domácí 

bohy a následovat svého muže do nové země a přijmout i nového Boha. Velmi zajímavý byl 

její běžný život. Někde bylo možné zjistit více informací, na jiných místech je bible skoupá. 

Nebylo lehké se vžít do života té doby. Jistě za zmínku stojí i to, jak se ženě té doby žilo, její 

každodenní práce, povinnosti, starosti, péče o děti a dům. Ale především bylo velmi zajímavé, 

jak mluvila se svým novým Bohem. Zaujaly mne i okamžiky, kdy pozapomněla na Boha         

a vzala rozhodování do svých rukou. 

 

Jiné to pak bylo v případě  Marie. Od počátku naslouchala Bohu, plnila jeho vůli, spoléhala na 

něj, věřila a  i když velmi trpěla ( před křížem), přesto velmi hluboce milovala. 

 

Tato práce není striktně odborným pojednáním, neboť nebylo možné zohlednit všechny 

nároky exegetické práce, aniž by se neztratil komplexní pohled na danou postavu. Tato práce 

stojí na pomezí různých teologických disciplín. Jejím cílem bylo přiblížit život žen biblické 

doby a ukázat, že tyto postavy mají co říci současnému člověku, ženě stejně jako muži. Žena 

zůstala i zůstává po celé dějiny partnerkou nejen pro muže, ale  i pro samotného Hospodina. 



Při podrobnějším pohledu můžeme konstatovat, že bible není zdaleka tak skoupá na ženskou 

tematiku, ženský svět, ženské postavy. Žena je v bibli přítomna mnohem více, než se na první 

pohled zdá. Má práce chtěla být jedním z příspěvků k odhalení této skutečnosti. 

Prvoplánovým protagonistou biblických dějin je sice muž, jak ani jinak nelze vzhledem ke 

struktuře tehdejší společnosti očekávat, bez žen by však tyto dějiny nemohly probíhat. 

Svědectví Bible jsou toho jednoznačným dokladem. Ne vždycky je ten, kdo je v popředí, tím 

skutečným hybatelem dění, jak tak krásně ukazuje např. příběh Rebeky a Jákoba. Našly by se 

samozřejmě i další. Vzájemná provázanost muže a ženy utváří dějiny, i dějiny spásy, jak to 

konstatuje i apoštol Pavel v 1 Kor 11,11n: „V Kristu/Pánu ovšem není žena bez muže ani muž 

bez ženy, vždyť jako je žena z muže, tak i muž skrze ženu – všecko pak je z Boha.“ Jestliže 

Bůh stvořil člověka, svůj obraz, jako muže a ženu a svěřil jim společný úkol, pak to ani jinak 

nemůže být. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet znaků  od strany  1 – 81 včetně:    150 133 

Počet znaků  od strany  7 – 81 včetně:    147 857  ( bez úvodních stránek) 


