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Vi fortsetter serien om ordspråkene, hvor vi ser nærmere på boken Salomos ordspråk. 
Dette er ikke en lovbok, men det er en bok som er full av visdomsord. Den inviterer oss 
inn i et godt liv, og viser oss hvordan et liv sammen med Gud kan se ut. 
 
Her finner vi en beskrivelse av en god kone (Ordsp 31,10-31). Og i vårt samfunn er det 
veldig mye fokus på skjønnhet og utseende, men i beskrivelsen av denne kvinnen i 
Ordspråkene, nevnes ikke hennes ytre. Men det nevnes en rekke andre kvaliteter. 
 
1. HUN FRYKTER HERREN (31,30) 
Ytre skjønnhet er forgjengelig, «(...) men en kvinne som frykter Herren, skal ha ros».  
Med frykt for Gud er det snakk om en dyp respekt og ydmykhet. Man kan sammenligne 
det med en blanding av den respekten for politiets autoritet, og den gode og varme 
følelsen man får av en god venn. En slik gudsfrykt oppmuntres vi til å ha, hvor vi både 
respekterer Ham, men hvor Han også gir oss en god og varm følelse. 
 
2. HUN ER HARDTARBEIDENDE (31,14-16; 31,18) 
Her males et bilde av en kvinner som står opp tidlig, jobber hardt, kjøper og dyrker jord, 
sørger for mat til familien, som leder andre og delegerer oppgaver. Her settes det høyt 
at også kvinner skal være i arbeid, ha lederegenskaper, forretningsteft og administrative 
oppgaver. På tvers av kjønn oppmuntres vi til et liv hvor vi får bidra. 
 
3. HUN HAR DYP TILLIT TIL GUD (31,25) 
Å kunne smile til morgendagen er ikke noe vi alle har like lett for å gjøre. Men det er noe 
vi kan gjøre i tillit til Gud, at Han vil sørge for oss og ta vare på oss. Vi kan stole på Ham 
i stort og smått.  
 
4. HUN ER YDMYK OG STERK (31,17; 31,20) 
Hun er tidlig oppe og jobber hardt, men samtidig gir hun til de som har lite. Det er et 
tegn på ydmykhet i forhold til sin egen posisjon. Jesus underviser om det samme i Matt 
25,42-45. Man kan være fattig på ulike måter, ikke bare økonomisk, men også sosialt. 
Vi må ikke være så stolte over det vi har at vi ikke er ydmyke nok til å gi til de som ikke 
har. 
 På den andre siden står det at hun er sterk. Ydmykhet og styrke er ikke 
motsetninger. Man tenker kanskje noen ganger at menn er sterke, mens kvinner er 
ydmyke. Men faktisk oppfordres vi til å være begge deler. 
 
5. HUN ER UVURDERLIG FOR FAMILIEN (31,28-29) 
Her kommer en oppfordring til mennene: gi ros til deres koner og partnere! Kvinnene er 
uvurderlige i mange områder av livet. 
 
Ordspråkene er ikke en moraliserende bok, men noen ganger trenger vi at Gud minner 
oss på hvem vi er, og hvem vi kan være i Ham. Derfor kan vi som både menn og 
kvinner i Ordspråkene se hva Gud inviterer oss inn. Gjennom Jesus og det Han har gjort 
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for oss, kan vi få lov til å le og smile til framtiden. Vi har en skinnende framtidsvisjon i 
Ham. 
 
 
 
SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE: 
 

• Beskriv samfunnets syn på femininitet. Hvordan ser verdens idealkvinne ut? 
 

• Kan du se noen motsetninger i vår kultur sitt syn på kvinner? 
 

• Jesus satte pris på kvinner midt i en kultur som gjorde det motsatte. Hvordan 
kan vi som Jesu kirke vise denne delen av Guds karakter i vår kultur i dag? 
 

• Kvinner, hva kan dere gjøre for å vokse innenfor disse fem punktene? Hvilke 
områder av kvinnelighet inviterer Gud deg til å etterjage? 
 

• Menn, på hvilken måte støtter dere kvinnene rundt dere og hjelper dem til å bli alt 
det Gud ønsker for dem? 

 
 
 

 
	


