ukázky textů
obrazová příloha
III/2-CJ1/1.4/Šv








1. Opakování
2. Nový zákon – obecná charakteristika
3. Evangelia
4. Epištoly
5. Zjevení Janovo
6. Použitá literatura a zdroje

Co již víme o Bibli?





základní památka hebrejského písemnictví
literární dílo starověké literatury, které je zároveň
dodnes jedním nejrozšířenějších a nejvydávanějších
na světě (překlad do cca. 1800 jazyků)
soubor svatých knih (židovských a křesťanských
liturgických textů), ale i sbírka knih historických,
filozofických, právnických a literárních

popsány základy judaismu
 doba vzniku:
12. st. – 2. st. př. n. l.
 zapsán v hebrejštině
a aramejštině






Jmenujte, jak se nazývají jednotlivé části Starého zákona?
Uveďte, které literární žánry se zde vyskytují.
Která část Starého zákona se vám nejvíce líbila?






popisuje základy křesťanství
doba vzniku 1. – 2. st. n. l.
zapsán v řečtině
(viz obrázek: papyrový zlomek
Nového zákona, rok 200 n.l.)



Novozákonní texty byly shromážděny jako závazný soubor
(kánon) ve 2.- 4. století. V té době už byly přeloženy do
několika jazyků a rozšířeny po celém území tehdejší
Římské říše.

Jak se nazývají jednotlivé knihy Nového zákona?
Stěžejní částí (jádrem) jsou čtyři evangelia (radostná zpráva,
zvěst o příchodu Spasitele):
Matoušovo
Markovo
Lukášovo
Janovo
Další části: Skutky apoštolů, Apoštolské listy (epištoly),
Zjevení svatého Jana (Apokalypsa)





líčí život a působení Ježíše Krista
nejsou to klasické životopisy, ale čtyři odlišná svědectví
psaná osobitým stylem

Co si zapamatujeme o životě Ježíše Krista?
•

•
•
•

narodil se v Betlémě za krále Heroda Velikého (4. nebo 6. st. př. n. l.)
jako dítě Marie a Josefa (tesař)
do 30 let žil jako jiný řádový Žid
pokřtěn v řece Jordánu Janem Křtitelem
vybral si 12 učedníků a s nimi procházel Palestinou a zvěstoval
příchod Božího království

• zázračně uzdravoval nemocné
• ve 33 letech zatčen na rozkaz prokurátora v Judeji Piláta
Pontského a po strastiplné cestě za hradbami Jeruzaléma
na vrchu Golgota ukřižován
• Ježíše zradil a vydal za 30 stříbrných Jidáš Iškariotský, jeden
z jeho dvanácti učedníků
• odpoledne Ježíš na kříži zemřel
• za tmy sňat z kříže, zabalen do plátna a pohřben do
skalního hrobu na tzv. Velký pátek
• v noci mezi tzv. Bílou sobotou a nedělním Hodem Božím
velikonočním došlo ke vzkříšení
• 40 dnů po Velikonocích došlo k nanebevstoupení Ježíše
Krista

Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Neboť jakým soudem
soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte,
takovou Bůh naměří vám.
Nedávejte psům, co je svaté. Neházejte perly před svině,
nebo je nohama zašlapou, otočí se a roztrhají vás.
Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a
bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo
hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno.
(Mt7, 1-7)
 Jak chápete zestručnělý odkaz na závěr?
 Formulujte vlastními slovy, ke kterým křesťanským
hodnotám Kristus vyzývá.

Každý tedy, kdo slyší tato má slova a
podle nich jedná, může se srovnat
s moudrým člověkem, který si
postavil dům na skále. Spadl déšť a
přivalila se povodeň, přihnala se
vichřice a obořila se na ten dům – ale
nezřítil se, protože měl základy na
skále. A každý, kdo slyší tato má
slova, ale podle nich nejedná, může
se srovnat s pošetilým člověkem,
který si dům vystavěl na písku. Spadl
déšť, přivalila se povodeň, přihnala
se vichřice a obořila se na ten dům –
a zřítil se, a jeho pád byl hrozný.
(Mt 7, 24-27)

Navečer usedl s Dvanácti ke stolu, a když jedli, řekl jim:
„Amen, pravím vám, že jeden z vás mě zradí.“ (…)
Když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal, lámal a dával
učedníkům se slovy: „Vezměte, jezte, toto jest mé tělo.“ Pak
vzal kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy: „Pijte z něho
všichni. Neboť toto jest má krev, která zpečeťuje smlouvu a
prolévá se za mnohé na odpuštění hříchů. Pravím vám, že již
nebudu pít z tohoto plodu vinné révy až do toho dne, kdy
budu s vámi pít kalich nový v království svého otce.“


O jakou biblickou událost se v ukázce jedná? Vysvětlete.

Poslední večeře - nástěnná malba z 15. století, jejíž autorem je
Leonardo da Vinci. Nachází se v milánském kostele Santa Maria
delle Grazie.

Když vy se však shromažďujete, není to už společenství
večeře Páně: každý se dá hned do své večeře, a jeden má hlad,
druhý se opije. (…)
Kdo by tedy jedl tento chléb a pil kalich Páně nehodně,
proviní se proti tělu a krvi Páně. Nechť každý sám sebe zkoumá,
než tento chléb jí a z toho kalicha pije. Kdo jí a pije a
nerozpoznává, že jde o tělo Páně, jí a pije sám sobě odsouzení.
Proto je mezi vámi tolik slabých a nemocných a mnozí umírají.
Kdybychom soudili sami sebe, nebyli bychom souzeni. (Pavel, 1.
Korintským 11)



Zopakujte si, co je to epištola.
Jak rozumíte tomuto apoštolskému listu?






závěrečná část Bible
je o konci světa a posledním
soudu
hlavní motiv: postupného
rozlomení sedmi pečetí, z
nichž jedna přivádí na zem
čtyři apokalyptické jezdce,
kterým byla dána moc, aby
čtvrtinu
země
zahubili
mečem, hladem, morem a
dravými šelmami

Zatroubil první anděl: Nastalo krupobití a na zem začal
padat oheň smíšený s krví. Třetina země, třetina stromoví
a veškerá zeleň byla sežehnuta.

Zatroubil třetí anděl: a zřítila se z nebe veliká hvězda
hořící jako pochodeň, padla na třetinu řek a na prameny
vod. Jménem té hvězdy je Pelyněk. Třetina vod se
změnila v pelyněk a množství lidí umřelo z těch vod,
protože byly otráveny.



Jak na vás výňatek z Apokalypsy působí?
Které výjevy jsou zobrazeny na předchozím obrázku?

Bible, Praha 2005
Literatura I, Výklad, Scientia, Praha 2003
Dějiny literatury od starověku do počátku 19. století, O. K. Soft, Vladimír
Prokop
Literatura v kostce pro střední školy, Fragment, Marie Sochrová
Literatura pro 1. ročník středních škol, Didaktis
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http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:%C3%9Altima_Cena_-_Da_Vinci_5.jpg

