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Toto je druhá lekce týkajici se výkladu. Dozvěděli jste
se. že obrazná řeč vysvětluje jednu věc pomoci pojm~, které
označuji jinou věc. Toto vyžaduje zvláštni dovednost ve výkladu! 4. lekce vám pom~že pochopit některé hlavni způsoby
použití obrazného jazyka v Pismu.
Tato lekce vám dá zajímavý přehled obrazné řeči uživané
v. podobenstvích, proroctvích, vzorech a symbolech,~
biblické
poezii. Tyto čtyři kategorie představuji velkou část biblických písemností. Přiliš cenná část na to, abychom ji zanedbali. Při studiu takových biblických míst se nemusite vůbec
bát,jestliže se naučíte chápat jedinečnost každé skupiny.
Obsah lekce
Podobenství
Definice
Účel, cil
Fakta k zapamatování
Pochopeni podobenství
Proroctví
Definice
Problém
Vzory a symboly
Definice
Charakteristické stránky vzor~
Užití vzorů
Symboly
Poezie
Kde ji najdeme
Charakteristické stránky židovské poezie
ÚčelY lekce
Po ukončeni této lekce byste měli být schopni:
_ Určit důležité body v přístupu k pochopeni podobenství
a proroctvi v Bibli
_ Popsat charakteristické rysy vzorů, symbolů a poezie v Bibli
Učební činnosti
1. Čtěte úvodní část, obsah a účely lekce.
2. Zjistěte význam klíčových slov, která jsou pro vás nová.
). Obvyklým způsobem studujte vlastni lekci a odpovězte na
otázky.
Klíčová

slova

alegorie
analogie

dogmatický
podobenství

paralelní
proroctví
symbol
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Vlastní lekce
Podobenství

----------1. úkol: určit čtyři důležité body, které se týkají
pochopení podobenství

Definice
Podobenství je krátký příběh, který čerpá z přírody anebo
z běžných životních situací. Ilustruje morální nebo náboženskou lekci. Podobenství používali učitelé v dávných dobách. Ježí§ užíval podobenství ve vět§ině svého vyučování. A ve vyučování Mistra dosáhla podobenství nejvyš§ího stupně dokonalosti.
Vět§inu podobenství v Písmu najdeme v evangeliích. Nemají stanovenou délku, mohou být krátká nebo dlouhá.

Cíl
Ježíš užíval podobenství ze dvou příčin:
- aby vyučoval své učedníky a jiné lidi, kteří mu naslouchali
a byli k němu otevření Itěmto lidem podobenství ilustrovala
pravdul
- aby zastřel pravdu tě~, kteří k němu nebyli otevření. Učedníci se Ježí§e na to zeptali: IMt 13:101 "Proč mluví§ k lidem v podobenstvích?"

1. Čtěte Mt 13:11-17. Najděte odpověd na následující
otázkY:
al Komu bylo dáno poznat tajemství Nebeského království?

............................................................

bl Podle ver§e 13., jak Ježíš odůvodnil to, že mluví k lidem
v podobenstvích?

• ••• ••• • • • • • • •• • • ••• • • • • • • • • • • • •• • • • •• • • • • ••• • • • •• • • •• •• • • • •

Fakta k zapamatování
Za prvé, podobenství vždy ilustrovala vyučování pomocí
prostředků z pozemských činností nebo událostí. Ztracení
groše, postavení světla do tmy, hospodář se svými semeny,
boháč, ubožák, stavba domu: to všechno jsou té~ata blízká
mnoha lidem. Jestliže skutečně slyší, nejsou daleko pochopení! Za druhé, podobenství vždycky obsahuje duchovní lekci,
protože je určeno k vyučování. Za třetí, duchovní lekce a
pozemská, neboli běžná ilustracemezi sebou vždy tvoří analogii.
Analogie je "podobnost věcí v některých částeCh, které jinak
stejné nejsou". Za čtvrté, jak ilustrace, tak lekce Iponaučeníl musí být správně tlumočené.
V každém podobenství bude právě jedna hlavní pravda. Postavy, prvky a děj potřebují přesné určení, ale jsou skutečným, živým předvedením, lep§í~ než obtížné, abstraktně předvedené, jaké obvykle najdeme v alegorii.
~

Vyberte správná slova a doplňte jimi věty.
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a! Podobenství

bl

ilustruje pomocí
prostředkd
události.
• •• • • • ••• •
Podobenství vždy mají
za účelem vyučování •••••••••••

cl Každé podobenství učí jednu,
hlavní

dl

•• • • ••••• •

•

1. Pravda
2. Pozemské
3. Alegorie
4. Analogie
5. Duchovní lekce
Iponaučeníl

Mezi pozemským
bývá vždy

a duchovním
•
• • • • •• • • ••

Pochopení podobenství
Vezměme v úvahu čtyři věci v naěem přístupu k chápání podobenst~í. ~~_Er!~ - podobenství v evangeliích souvisejí s Kristem a Jeho kráIovstvím. Při studiu podobenství byste si měli
položit jako první tuto otázku: "Jak to podobenství souvisí
s Kristem?" Vzpomínáte si na podobenství o koukoli z Mt 13 ?
~dyž Ježíš vykládal toto podobenství, řekl, že On, Syn člověka
Je ten člověk, co zasel dobré semeno./v. 37/. Ptejte se sami
sebe takovýmito otázkami: "Je v podobenství osoba, která představuje Krista?" "Je v podobenství učení o Ježíěi anebo o jeho
příchodu na svět? " "Jak to podobenství souvisí s Královstvím?"
Království tohoto světa povstanou a upadají. O mnohých
z nich můžete říci, že "byla", ve smyslu, že přiěla a už skončila. Boží království již přišlo pro ty,kdo se znovu narodili.
Stále trvá, protože se lidé stále rodí znovu. A v plném slova
smyslu nastane s příchodem Pána JeŽíěe. Když studujete podobenství, nejdříve si odpovězte na tyto důležité otázky: "Jak to
souvisí s Ježíěem?" a "Jak to souvisí s Královstvím?"
~

Přečtěte si Lk 15:1-7. Je to podobenství

ovci.
a! Jaký vztah má toto podobenství

o ztracené

ke Kristu?

• •• ••• •• •• •• •• • • • • • • •• •• • • • • • • • ••• •• •••• •• • ••• • • • • • • • • • •••••

ol Jaký

vztah má toto podobenství

ke Království?

•• • • •••• •• •• • • •••••• •• • • • • • • • •• •• •• • • • • • • •• • •• • • • • • • • • • • • • • •

Za druhé - podobenství musíme brát s ohledem na místo a
dobu,-kdy-vznikla. Nejlepší způsob je samozřejmě studovat knihy o biblických obyčejích a kultuře. Lépe pochopíte například
podobenství o ztraceném groěi, když budete vědět, že v této
době měly tamější ženy velmi omezené příjmy. ~osily své osobní
bohatství na sobě ve formě klenotd. To znázornovalo zabezpečení proti nesnázím, jaké mohly v budoucnu nastat. Tato žena se
znepokojí a bude se trápit ztrátou mince daleko víc, než moderní žena, která mdže jednoduěe ztratit jednu z několika mincí a není to pro ni vdbec tak ddležité.
Vidíte, učte se z knih, co jen můž~te. P~kud nemáte tyto
knihy pro srovnání, čtěte hodně a co neJčastěJi v sa~otné Bibli. Například, mnoho poznatků najdete ve 2. a 3. MOJžíšově
ve Starém zákoně což vám pomůže pochopit novozákonní zvyky,
svátky Soboty ~ jiné aspekty biblického života.
~' třetí ~ hledejte Ježíěovo vlastní vysvětlení podobenství.-~ašto-vysvětlení
následuje za podobenstvím, někdy těsně,
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a někdy za pár verš~. Například, Ježí§ vysvětluje podobenství
o ztracené ovci v Lk 15:7. Vysvětlení následuje za slovy "Stejným zp~sobem •••" zrovna tak i vysvětlení ztraceného groše
v Lk l5:16~ Ježíš počkal, až bude se svými učedníky sám aby
vysvětlil podobenství o rozsévači. /Viz Lk 8:4-9/V tomt~ případě nám pomáhá pochopit Ježíšovo vysvětlení jeden verš před
podobenstvím /Lk 8:4/.

iL Znovu si přečtěte Lk 15:2-3. Jaké okolnosti vedly
k podobenstvím o ztracených věcech?

......... ...... ................................... .........
~

~~ č~yt!~ - porovnejte učení podobenství s uceleným kontextem ~Isma: s kapitolou, v níž podobenství je, s knihou a
s příslušným úsekem Starého zákona, který vám pom~že podobenství pochopit. Matouš, Marek, a Lukáš jsou synoptická evangelia, protože pojednávají o podobných tématech ze života Pána
Ježíše na zemi. Ale sv~j popis podávají každý z jiného hlediska. Srovnejte podání podobenství, jestli je zachytil více
než jeden evangelista. Někdy najdete v jiném pOdání /evangeliu/ více podrobností. Budete schopni v podobenstvích najít
doktrinu, ale musíte je pro ověření porovnat s jinými místy
z Písma.
Proroctví

---------

2. úkol: vyjmenovat dva druhy proroctví
3. úkol: vysvitlit, proč je proroctví, které předpovídá
budoucí události, nejtěžší na pochopení
De~inice
Proroctví m~žeme definovat jako inspirované ohlašování
božského záměru a cíle. Někdy bibličtí proroci předpovídali
události, které se měly stát v budoucnu, někdy vypovídali nebo vyhlašovali Boží pravdu pro přítomnost. Lidé jsou často
jaksi zvědavěj§í na to, co se má stát v budoucnu, než na to,
jaká je Boží v~le pro ně dnes. Ale oba typy prorockých výpov.ědí byly d~ležité.
Problé~
Mohou být proroctví pokaždé doslovně vyložena, tak jako
známá vyučující místa Bible? M~žete Izajáše brát stejným zp~sobem, jak chápete Kázání na hoře?/Mt 5-7./Ne, Izejáš je pro
výklad těžší. Možná jste očekávali, že odpovim "ano", pokud
by hlavním pravidlem biblického výkladu bylo používat doslovného, běžného vý~namu slov. Místa, která vyhlašují Boží pravdu jako předpověd Boží v~le pro člověka do současnosti, lze
vyložit pomocí základních principů, jak jste je poznali. Ale
proroctví, která předpovídají budoucí udál~sti, jsou obtížnější. Používají více obrazné řeči, proto Je třeba více studovat, abyste. poroz~ěli
každému symbolickému slovu./Další
oddíl této lekce vám o tom poví více./ Musíte více číst, abyste objevili dobu, místo a okolnosti pror~cké z~ěsti.
.
Samozřejmě, pokud se proroctví vypln~lova Jeho výkl~d Je
v samotné Bibli, pochopení je lehké. Jeden príklad.toho Je
v Petrově ká~ání v den Letnic /Sk 2:25-33/. Petr c~toval prorocký Žalm /Z 16:8-11/ a ukázal pod pomazáním Ducha svatého,
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jak se toto místo naplnilo v Ježíši Kristu. Níže si naJ'dete
ještě jiný příklad.
~ P~ečtěte si Sk 8:26-36. Čtěte také Iz 53:7-8. Odpovězte na následující otázky. .
a/ Kdo četl knihu Izajáše ve Sk 8:27-28?
• • • •• • • • • ••• • •• •• ••

bl Podle Sk 8:34, co chtěl Ethiopan vědět?

........ ......................... ...... .... . .. . . . ...........

cl Ve Sk 8:35 mu Filip pod vedením Ducha svatého vysvětlil

...... ....................... ...............................
to proroctví.

Koho Filip určil za předmět proroctví?

Ale co s proroctvími, která nám Písmo nevykládá? Je jich
tam mnoho. ,Jsou pro výklad nejobtížnější, a lidé mají na ně
hodně r~znych názoró. Pro to m~že být mnoho d~vodů ale uvedeme jenom tři.
'
1. Pr~roc1 často měli vidění, které jim odhalovalo budoucnost. To Jest, obdrželi vnitřní, duševní obraz těchto událostí. Napsali, co viděli, ale vysvětlit jiné osobě, co jste viděli, je obtížné. Pomyslete si, jak byste vysvětlili slepému
člověku, jak vypadá pes. Mohli byste podat pravdivé vysvětlení, ale jeho duševní obraz se může tak otočit, že bude zcela
odlišný od toho, co vy jste viděli. Tak je to s prorockým viděním. Příkladem toho je Zjevení Jana. Jan obdržel vidění. Napsal, co viděl. Ale pro nás je těžké představit si přesný obraz těch věcí, které on viděl. Můžeme získat všeobecné poselství: BUb připravuj~ro
zemi děsivý program; bezbožníci se dočkají záhuby, spravedliví však zdědí Království, Ježíš bude
všechno ve všem /Král králó a Pán Pánó/. Ale na podrobnosti
knihy Zjevení existuje mnoho rozdílných názorů.
2. Abychom zvládli obrovské množství prorockých úseků
Písma, to by vyžadovalo léta odborného studia. Kromě sedmnácti
posledních kijih Starého zákona Icož jsou prorocké knihyl máme
proroctví v Zalmech, ve Zjevení a zrovna tak je najdeme roztroušena ve většině jiných knih •.
3. Časový prvek v proroctví nebývá obvykle jasný. Může
být dána posloupnost·událostí,
ale čas naplnění a časové rozpětí mezi' událostmi bývá obvykle zastřeno. Některá proroctví
platila pro blízkou budoucnost, některá pro vzdálenou budoucnost. Tyto dva druhy proroctví byly spojovány takovým způsobem že se zdály být stejné, ačkoliv tomu tak nebylo. Zde následuje příklad takového místa. Můžeme si být jisti jeho významem, protože toto vyložil sám Ježíš.
Když Ježíš četl Slovo v Nazaretské synagoze ILk 4:16-21/,
četl Iz 61:1-2. Když škončil, co chtěl přečíst, stočil svitek
pergamenu, podal to sluhovi,a sedl si. Jeho ,s~ova k lidem zněla: "Dnes se splnil tento vyrok Písma, ktery Jste p~ávě slyšeli." Iv. 21/ Ale Ježíš nepřečetl celé místo. Zastav11 se uprostřed věty. Ta část, kterou vynechal, hovoří o soudu, o .tom,že
BUb potře nepřátele svého lidu. První část, ta, kterou Js~e
slyšeli
se oaplnila. Ta další polovina poslední věty se Ještě
nenaplnila. Zádný člověk by při čtení Iz 61:2 nebyl schopný
uhádnout, že naplnění proroctví může ~ýt ~ozděleno do časové~o
úseku dlouhého nejméně dva tisíce let· Anl způsob není u pro
roctví dogmatem. Je tolik věcí, které nevíme.
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~ Zakroužkujte správné dokončení věty: Proroctví, které
předpovídá budoucí události, je nejtěžší pro pochopení, protože
a! ~bvykle je to jinotaj.
bl Je v něm.více obrazné řeči než v jiném proroctví.
cl často př1chází k proroku jako vidění, které lze těžko sdělit.
dl v Bib~i není ~ost proroctví, s kterými by se dalo srovnat.
el časovy prvek Je obvykle v předpovědi budoucích událostí zakryt.

lL Přečtěte si 1. Pt 1:10-11. Poznačte si ll. verš. Čí duch
byl v prorocích a osvěcoval je?

.......... . ......................

Tento verš dává správný pohled na proroctví. Ježíš je centrem každého z nich. V úplně poslední kapitole knihy Zjevení
122:6-101. Ježíš vystupuje jako osoba nade vším proroctvím. Proto, každé proroctví musíme vidět jako Ježíšova ducha který nám
Isvým dětem! dává "pokyny" a "nitky" okolo cesty, po~áhá nám
pochopit, že jsme na začátku programu, který má zakončení a slavnou budoucnost po skončení tohoto života. Přes všechny potíže,
které obklopují výklad proroctví, pro věřící zůstávají proroctví
zdrojem odvahy a víry. Vy jste právě v běžícím programu Ježíše
Krista. V tomto světle je nutno chápat ~šechna proroctví.

Y~2£~_~_~~QQ1~
4. úkol: vysvětlit použití vzorů a symbolů v Bibli
5. úkol: stanovit tři charakteristické rysy vzorů
Definice
Vzor v Bibli je osoba nebo věc ze Starého zákona, kterou
lze považovat za předobraz jiné osoby či věci v Novém Zákoně.
Symbol je něco, co jednoduše zastupuje něco jiného a určitým
způsobem to vykresluje, často bez ohledu na čas, na rozdíl
od vzoru. Ale symbol je někdy spojován s časem, a vzoru se
někdy říká symbol.
Vzory jsou skutečně Boží účelné lekce. Představoval je
ve Starém zákoně ve formě proroctví, která se uskutečnila v Novém zákoně. Většinu starozákonních vzorů lze spatřit ve Stánku
smlouvy a v tom, jak děti Izraele putovaly divokou pouŠ~í. Některé hlavní předobrazy Starého zákona vysvětluje list ZidŮID.
V 9. a 10. kapitole autor vysvětluje mnohá opatření u Stánku
smlouvy a potom říká: "Tím Duch svatý naznačuje, že cesta vedoucí do svatyně není ještě uvolněna, ~okud trvá první stánek.
To je předobraz pro dobu ~ynější •••" IZd.9:~-~/. Potom pokračuje a ukazuje, že Kristus Je dokonalá obět, JeJímž předobrazem
byly oběti zvířat.
Charakteristické rysy vzorů
Jsou tři charakteristické rysy biblických vzorů:
1. Vzor se musí skutečně podobat věci, jejíž předobraz
představuje. Například, oběti zvířad byly předzvěstí prolití
krve Pána Ježíše. Byl to typ usmiřující smrti Pána Je~íše.
2. Vzor, nebgli typ musí být na~načen v Písmu bud přímo nebo nepřímo. Zd 3:7 - 4:11 je přlklad pří~ého vysvětlen~
vzoru. Odpočinutí 'zaslíbené Božímu.lidu za MOJžíše a Jozue Je
předobrazem odpočinutí, které nám Je zaslíbeno v Kristu.
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Popravdě řečeno, tam lze najít celé skupiny vzor~ pro odpočinU~í. Neposlu§n~ Izraelité nemohli vejít do země odpočinutí
13.10-1~,. tak Jako člověk, který m~ zlé a nevěřící srdce, nemdže veJít do Božího odpočinutí. V Zd 8. a 9. kapitole jsou
příklady nepřímo naznačených vzord. 'Starozákonn~ Stánek smlou~y se zde ukazuje jako význam, ale autor listu Ziddm nevypisuJe každou možnou souvztažnost. Podle toho, co řekl, věříme, že
v zařízení a opatřeních u Stánku smlouvy lze najít některé vzory.
3. Vzory se nemohou přesně do detailu shodovat s tím, čeho
jsou ~ředobrazem. Například, starozákonní Boží muži jsou označeni Jako předobrazy Krista. Jedním z nich je Mojží§ ale ani
on, ani kdokoliv jiný nebyli na každý den jako Krist~s.
~ Přečtěte si Žd 3:1-6. Odpovězte na následující otázky:
al Které vlastnosti účinily Mojží§e předobrazem Krista? 13:21
•••• ••• •• • •• •• ••• •• • • • • • • • • •• • •• •• • •• •• • • • • •• • • • • •• • • • • • • • • • •

bl Vysvětlete 2 věci z Žd 3:3-6, které ukazují, že Mojžíš nebyl na každý den jako Kristus.

............................ ........ .........................
• •• • • •••••• • •• • •

• • • •• •• • •••

~ Doplňte každou z následujících vět:
a! Osoba nebo věc ze Starého zákona, která je předobrazem osoby či věci z Nového zákona, se obvykle nazývá •• • • ••• •• • • •

bl

Věc, která často zastupuje něco jiného, bez zřetelu na čas,
se nazývá

cl

byly skutečně formou proroctví, které
BOh používal jako učební lekce, aby učilo událostech, které mají přijít v jeho programu.

....... .................. ............. .........

• •• • • •• • • ••• • • •• • •• •

104 Napište stručně do sešitu tři charakteristické

rysy

vzor~.

Ulití vzor~
Bdh užíval širokou škálu předmět~ jako "účelových lekcí"
anebo vzor~. Jestliže déle studujete tento předmět, najdete
i lidi použité jako předobrazy. Někdy se používají jako vzory i místa jako Zaslíbená země. Mnohé oslavy a svátky za starého Izraele sloužily jako vzory. I služgy byly použity za
vzory. Sem patřily kněžské služby znázornující Ježíše Krista
jako Velekněze, a levítský zvyk s velikou péčí opatrovat Truhlu úmluvy protože pro toho, kdo by se jí rukou dotkl, to znamená smrt.'/2. Sam 6:6-7i Vzory byly i hmotné věci jako Stánek
smlouvy a jeho zařízení.
Pr~ tento kurs jsme vybírali kr~tké knihy, ~teré m~žete
prostudovat, naučit se na nich princ1py, abyste Je mohli aplikovat na kteroukoli knihu Bible. Získ~te-li ~lkovnost v biblickém studiu, pravděpodobně vás bude zaJímat, Jak aplikovat metody, které jste poznali, na delší k~ihy. Ze starozék~nních,
.
knih bohatých na vzory a sYmboliku, Je to pět knih MOJŽíšovych.
od Genesis po Deuteronomium.
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Sám Pán označil velikonoční jídlo jako vzor s pravdivým
významem. ILk 22:14-16/. Podle tohoto označení m~žeme najít
v událostech Paschy několik zajímavých vzor~.

!lL Přečtěte následující
ru u Paschy.

Slova, abyste našli význam vzo-

al Ex 12:15, která hmotná látka se měla odstranit z domu i
z potravy?

•

• • • • • • • • •••• • • •• • • • • • • • • • • • ••• • • •• • • •• • • • •• •• •

bl Mtt 16:5-12, co tato látka Iz dřívější otázkyl v tomto slově označuje?

cl

•••• • • •• • • • • • • • •• •• ••• ••• •• • • • •• • •• • • • • • •• • • •
Kdo používá hmotné látky za označení vzoru v Mt l6:5-l2?

• • • •• • •• • • ••• • • • • • • • • ••• • • ••• • •• ••• • • • • • • •• ••• • ••• • • • •••• ••• •
12. Přečtěte si následující
ho paschálního předobrazu.

Slova a najděte význ~

jiné-

al Ex 12:22, jaká hmotná látka má být umístěna na veřejích a
na trám nad dveřmi?

••• • • •• • • • • •• • • • • • • • • • •• • • • •• • • • • • •• •

bl Žd 11:28, co přimělo Mojžíše, aby nařídil umístit tuto
hmotnou

látku na dveře?

..................... .............

cl Žd 9:19-22, srovnejte toto místo s Ex 12:22. Pro který
dl

Izraelský obřad v blízké budoucnosti se krev z Paschy
stala vzorem?
• • ••••• • • • • ••• • • •••••••• •• • • • • • • • • • • • • •••• • •
Srovnejte Žd 9:12, Ex 12:22 a Žd 9:19-22. Pro co se stalo
předobrazem to obojí starozákonní užití krve?
• •• • • • •• • •• •

....................................................... ......
Symboly
Na začátku tohoto oddílu jste měli symbol definovaný jako
něco, co zastupuje něco jiného a nějakým zp~sobem to dokresluje. Od vzoru se odlišuje tím,že nebere ohled na předobraz té
věci, kterou reprezentuje. Jednoduše ji zastupuje. Musíte dávat pozor jak na symboly, tak na vzory, protože jejich výklad
podává samo Písmo. Nebezpečí je v tom, že dovolíte své představivosti nesprávná srovnání.
Někdy mají symboly v Písmu více než jeden význam. Například, Zjevení nazývá Ježíše "Lvem z Judova kmene" IZj 5:51,
ale s~mbol lva, který chodí okolo a.hledá, koho_pohltit, oz~ačuje dábla. /1. Pt 5:8/. Výraz lva Jako obrazu Pána Ježíše Je
silná, královská povaha zvířete. Ježíš je vykreslen také jako
Boží beránek, zabitý od založení světa. Beránek také zobraiuje
nového křestana. Fíkový strom a s~l symbolizují Boží lid. Zně,
svatba a víno byly s~boly pro konec tohoto věku. Symboly se
objevují jak ve Starém, tak v Novém zákoně.
~
Večeře Páně používá symboliky,
dý věřící. Čtěte Mt 26:26-29.

e/ Co symbolizuje

kterou dobře zná kaž-

chléb? ••••••••••••••.•••••.•••••••••••••••

bl Co symbolizuje kalich? •••••.•••••••••••••••••••••••••••••
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~
Čtěte Mt 9:35-38. Napi§te do se§itu každý symbol
z tohoto verěe a to, co ten symbol zastupuje. /Pi§te to ve
stejném pořadí jak je to v Bibli/

~-----

Poezie

6. úkol: popsat tři druhy paralely v hebrejské poezii
a určit příklady z Písma
Kde ji najdeme
Poezie je roztrou§ená po celé Bibli od Genesis po Zjevení. Ex 15. k. nám zachycuje krásné písně Mojží§e a Miriam,
Lk~ 1. kapitola dává Mariin chvalozpěv a proroctví Zachariá§e
ve ~ormě poezie. Při stu9iu Bible najdete velké množství hebrejské poezie. V knize Zalm~ samozřejmě máte izraelský zpěvník: lyrická poezie se měla zpívat.
Charakteristické rysy hebrejské poezie
Hebrejská poezie sevnerýmuje. Délka jejích řádk~ není
d~ležitá. Hebrejská básen je vytvořena okolo my§lenkového
modelu. Básník měl velkou volnos~e vytváření každého řádku.
Hebrejská poezie získává svój styl paralelismem. Paralelismus - od slova paralelní Ineboli souběžný, rovnoběžný/
se v tomto smyslu vztahuje na příbuznost mezi každými dvěma
řádky nebo ver§i. Známe tři druhy paralelismu hebrejské poezie. Řeknu vám jejich názvy i vysvětlení každého druhu. Není třeba, abyste si pamatovali jejich názvy, ale bylo by dobré si poznamenat jejich užití. Až k nim v Písmu dojdete, potom si uvědomíte, že to, co je řečeno, není náhoda, ale plánovaná část struktury básně. Ty tři druhy paralelis~u se nazývají: Souznačný Isynonymní/, protikladný a sloučený Isyntetický/.
Souznačný paralelismus znamená, že druhý řádek v básni
podobvými slovy opakuje pravdu prvního řádku. Příklad najdete v Z 24:1.
"Hospodinova je země se vším, co je na ní,
svět i ti, kdo na něm sídlí."
Protikladný paralelismus znameuá kontrast. Druhý řádek
kontrastuje s prvním. Příklad je v Z 1:6.
"Hospodin zná cestu spravedlivých,
ale cesta svévolníkó vede do záhuby."
Sloučený paralelismus "staví". Druhý řádek přidává něco
k prvnímu. Tak tomu je v Ž 19:8.
"Zákon Hodpodinóv je dokonalý,
občerstvuje du§i."
~
Ke každému vysvětlení přiřadte správné slovo:
a/ Druhý řádek přidává k prvnímu řádku novou pravdu.
bl Myšlenka druhého řádku kontrastuje s my§lenkou prvního
. pravdu z prvn ího řádk u.
clřádku.
Druhý řádek p020bnými slovy opakUJe
1. Protikladný paralelismus
2. Souznačný paralelismus
3. Sloučený paralelismus
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Podivejte se, zda u těchto veršů můžete rozeznat paralelismus, pokud ano, spojte biblická mista se správným názvem činnost i.
al ~ 19: 1
1. Přidává
bl Z 19:6
2. Kontrastuje
cl Ž 30:6
3. Opakuje

!lL Hebrejskou poezii charakterizuje:
al model rýmu

bl řádky o stejné délce
cl myšlenkový

model

Pocity, myšlenky a emoce stoji v hebrejské poezii
óplně nahoře. Bývá obvykle psána v prvni osobě - "Já", a
pojednává o osobnich zážitcich. Hebrejský autor dává dohromady konkrétni fakta a skutečné zážitky pomoci obrazného jazyka, což by mělo čtenářově mysli přinést živý obraz.
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OdpoVědi na otázky
1.

al Ježíšovým učedníkům
bl Protože se dívají a nevidí, poslouchají, ale neslyší
a nerozumí

10. Podobnost tomu, čeho jsou předobrazem, musí být přímo nebo nepřímo naznačeny v Písmu, nepodobají se tomu, čeho
jsou předobrazem, ve všech detailech.
2. al 2. Pozemský bl 5. Duch. lekce cll. Pravda d/4. Analogie

ll. al Kvas
bl Učení farizeů a saduceů Ikteré se rozumí falešn~
~I Ježíš
3. aJ Ježíše představuje člověk, který měl sto ovcí

učeními

bl Radost z nalezené ovce představuje radost v nebi, které

12.

4.

13.
5.

14.

6.

15.

se raduje z těch, kteří se přidají do Království
al Krev bl Vira
cl Krví byl pokropen svatostánek a věci používané při oslavě ťána
dl Ob~t a krev Ježíše Krista, který vnesl svou vlastní krev
do Nejsvětějšího místa.
Farizeové a zákoníci reptali na to, že Ježíš přijímá hříšníky a jí s nimi
IMožno i jinými slovyl
aJ Tělo Páně
bl Krev Páně
aJ Ethiopský eunuch, který byl vysoce postavenýmmčlověkem.
bl Chtěl vědět, jestli prorok mluví o sobě, nebo o někom
jiném
cl Ježíše
al Ovce bez pastýře: ustrašení lidé bez pomoci
bl ea§týř: vůdce
cl ~en Ipole/: lidé, kteří potřebují evangelium
dl Dělníci: lidé, kteří hlásají evangelium
el Pán žně: Bůh
rl Práce: přinášení Ježíše Krista lidem
bl je v něm více obrazné řeči než v jiném proro~tví.
cl často přichází k proroku jako vidění, které Je obtížné
sdělit.
el v předpovědi budoucích událostí je časový prvek často
zastřen.
a/ 3. Slučující
bll. Protikladný
cl 2. Souznačný

7t.

Ježíšův duch
16. a! 3. Opakuje

bll.

Přidává

cl 2. Kontrastuje

8. a! Důvěra v Boha
bl Mojžíšovi nepatří taková sláva jako Kristu,
sluha, zatímco Kristus je Syn
17. cl myšlenkový model
9. a! vzor
bl symbol
cl vzory

on byl jen

