
EVANGELIA 

 

Proč čtyři? 

Čtěte Iz. 9:6-7,  32,1    

          Iz. 42, 1-7,  52: 13-15 

          Gen. 3:15, Iz. 7,14-16,  9,6 

          Iz. 9,6, 40,:3-5 

 

Obrazy Krista ve čtyřech evangeliích 

 

Král – Služebník – Člověk - Bůh 

 

Matouš -   Příchod zaslíbeného Spasitele 

Marek—   Skutky mocného  Spasitele 

Lukáš—    Milost dokonalého Spasitele 

Jan–          Osobní Spasitel 

 

Čtyři typy lidí v evangeliích 

 

Židé – Římané - Řekové -Pohané 

 

Klíče k evangeliím 

Přední vchod 

Matouš—královský rodokmen 

 

Marek—žádný rodokmen (u služebníků se rodokmeny nevedou) 

 

Lukáš—rodokmen začínající Adamem, prvním člověkem. 

 

Jan—není rodokmen, ale zdůrazněn počátek, který je ztotožněn se slovem, které se stalo bylo 

Bůh.  

 

Zadní vchod 

Mt. 28:18-20—je mi dána veškerá moc… 

 

Mk.16,20—oni vyšli a Pán s nimi pracoval… 

 

Luk. 24,51—byl nesen před nimi do nebe… 

 

Jan 21,25—je toho ještě mnoho, co nebylo o něm napsáno... 

 

 

MATOUŠ 

Kristus jako zaslíbený Mesiáš, král 

Klíčová slova—naplnit, království, království nebeské 

Klíčový text: 27:37 

 

Vybrané pasáže ke studiu: 

Narození Krále                                                                                1:18-2:23 

Počátek činnosti krále                                                                     1-25 



Zákony království                                                                           5:1-17,  

                                                                                                        1-48, 6:19-34 

Král a jeho následovníci                                                                 10:1-33 

Tajemství království                                                                       13:1-52 

Král sám sebe prezentuje jako krále                                               21:1-11 

 Král se opět vrátí                                                                           25:14-16 

 

 

Struktura knihy: 

 

Příchod krále                                                                                              1:1-2:23 

 

Vyhlášení království                                                                                  3:1-16:20 

 

Odmítnutí krále                                                                                          16:21-20:34 

 

Triumf krále                                                                                               21:1-28:20 

 

 

MAREK 

Kristus jako služebník 

Klíčové slovo—ihned, hned 

Klíčový text:10:45 

 

Vybrané pasáže ke studiu: 

Příchod služebníka a svědectví o něm                                            1:1-20 

Služebníkova činnost                                                                      2:1-3:25 

Služebníkovy promluvy                                                                  1—6:13 

Služebníkovi zázraky                                                                      6:23—8:26 

Služebníkovo sebeodhalení                                                             8:27-10:34 

Odmítnutí služebníka                                                                      11:1—2:44 

Služebníkova smrt a vítězství                                                         14:1—16:20 

 

 

Struktura knihy: 

 

Příprava služebníka                                                                                    1:1-13 

 

Práce služebníka                                                                                        1:14—8:30 

 

Odmítnutí služebníka                                                                                 8:31—15:47 

 

Oslavení služebníka                                                                                   16. 1-20 

 

 

 

LUKÁŠ 

Kristus jako Syn člověka, přítel  hříšníků 

Klíčový text: 19:10 

 



Vybrané pasáže ke studiu: 

Syn člověka nám podobný                                                                        1:1-3:38 

Syn člověka jako my pokoušený                                                               4:1-8:3 

Syn člověka - cítící s našimi slabostmi                                                     8:4 -12:48 

Syn člověka  - o svém otci                                                                        12:49—16:31 

Nikdo nikdy nemluvil jako tento syn člověka                                          17:1—19:27 

Syn člověka - náš zachránce, vykupitel                                                    19:28-23:56 

Syn člověka - ve slávě                                                                               24:1-1:53 

 

Struktura knihy: 

 

Příprava syna člověka                                                                                           1:1—4:13 

    

Služba syna člověka                                                                                              4:14—19:48 

 

Utrpení syna člověka                                                                                            20:1—23:56 

 

Vítězství syna člověka                                                                                          24:1—53 

 

 

 

JAN 

Kristus jako syn boží 

Klíčový text: 20:21 

Vybrané pasáže ke studiu 

Kristus se stal tělem                                                                                  1:1-51 

Kristus tak miloval                                                                                    3:1-36 

Kristus naplňuje                                                                                        4:1-54 

Kristus, chléb života                                                                                  6:1-59 

Kristus, světlo světa                                                                                   9:1-41 

Kristus, náš pastýř                                                                                     10:1-39 

Kristus, zaslíbený utěšitel                                                                         14:1-31 

 

Struktura knihy: 

Prolog                                                                                                                   1:1-18 

Veřejná služba                                                                                                      1:19-12:50 

Osobní služba                                                                                                       13-17 

Utrpení a smrt                                                                                                       18-19 

Vítězství nad smrtí                                                                                                20-21 

 

7 zázraků— 

 

7 já jsem— 

 

7 svědectví— 

 

Jak tyto naznačené struktury použít pro hermeneutiku  

 

Srovnávejte jednotlivá evangelia 

Představujte si cílové posluchače – proč je evangelium psáno tak a ne jinak 



Studujte SZ pozadí – mnoho se odehrává právě na tomto pozadí (př. Velikonoce) 

Studujte dobové pozadí (př. Velikonoce) 

Snažte se na situaci dívat očima „normálních lidí“, vstupte do příběhu, i v jejich době platili 

gravitační či jiné zákony… 

Zabývejte se některými konkrétními pojmy, které jsou charakteristické pro jednotlivá 

evangelia.  

 

Podobenství – podobně jako výklad vtipu. Jde především o to zaujmout posluchače a 

pochopit pointu. Když vtip začneme vysvětlovat…  

 

Jak byla původně sdělována?  

 

Potřeba abychom pochopili „vztažné body“ a hlavní myšlenku, jinak vtip, podobenství ztratí 

náboj.  

Př. L 7, 40 – 42; 10, 25 - 37 interpretace:  

 

Mnohé podobenství se zabývají přicházejícím Božím královstvím a z tohoto pohledu je třeba 

je vnímat.  

 

Hermeneutický cíl: Odhalit hlavní myšlenku a tu přenést do našeho kontextu 

 

Proroci:  

 

Nejedná se především o věštění budoucnosti, ale pronikavý pohled do přítomnosti.  

 

Úloha proroka – zprostředkovat uplatňování smlouvy, připomínají smlouvu. Poselství nen 

jejich, ale Boží.  

 

Potřeba historického kontextu – proroci sev a již. království 

 

Formy proroctví:  

Soudní pře Iz 3, 13 – 26; Oz 3, 3 – 17 

 

Běda Ab 2, 6 – 8 

 

Zaslíbení Amos 9, 11 – 15 

 

Literární styl – báseň.  

Synonymní paralelismus (Druhý či následující řádek opakuje myšlenku prvního) 

Př: Zaženu tvou nevěru jako mračno a oblak jako hříchy. Iz 44, 22 

 

Antitetický paralelismus (Druhý či následující řádek jev protikladu s myšlenkou prvního)  

Ve svém srdci neúpějí ke mně, když kvílejí na svých ložích. Oz 7, 14 

 

Syntetický paralelismus (Druhý či následující řádek doplňuje první dalšími informacemi  

Vítězové pak vystoupí na horu Sijón, aby soudili Ezauovu horu. A nastane království 

Hospodinovo.    Abd 21 

 

Hermeneutika: Nu 20, 1 – 13; Ex 17, 1 – 7 srv. 1 Kor 10, 4… ale i další proroctví viz. život 

Ježíše př. Bože můj, proč jsi mně opustil, aby se naplnilo písmo… atd. My nemáme mandát 



takto s Písmem pracovat (určení druhého významu), protože nejsme inspirovaní pisatelé 

Bible.  

 

Spíše je třeba se zaměřit na obecnější varování či povzbuzení, která jsou jinými slovy řečena i 

na jiných místech Písma. Uveďte některé příklady tohoto použití…… 

 

Žalmy  

 

 Jako poezie – hebrejská poezie určena, aby promlouvala k našemu srdci (záměrně 

emotivní) – pozor na přehnanou exegezi. Př. Ž 19, 1 – 2 

 Jako hudba – opět – působí na emoce, jejich cílem není komplexní věrouka (Ž 51, 7 – 

každý člověk je hříšný, ne že početí je hřích) 

 Jako metafora 114, 4 

 Jako literatura – 

Různé typy… velmi důležité… (žalozpěvy 3, 22, 31, díkuvzdání 65, 67, 18, 30, chvalozpěvy 

100, 111, 114, ujišťující 2, 18, 24, mudroslovné 36, 37, ž. důvěry 11, 16, ž. dějin spásy 105, 

106, 135)  

- Pozorujme formu, stavbu Žalmu (přechody jednotlivých témat, dělení pozornosti mezi 

otázky) 

- Pozorujme, jakou funkci hraje ž. v životě Izraele 

- Sledujte slovní hříčky – nejčastější tzv. akrostichický žalm – verše podle abecedy  

- Každý ž. je samostatná literární jednotka 

Př. exegeze:  Ž 3 – Oslovení – stížnost – důvěra – vysvobození – ujištění – chvála… 

žalozpěv  

Ž. 138 – Úvod – nesnáz – prosba – vysvobození – svědectví… díkuvzdání 

 

 

 

 

 


