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Všechny biblické texty jsou citovány podle ČSP (Zelina a kol., 2009). Řecká slova,
pokud není uvedeno jinak, jsou přeložena autory podle jejich znalostí řečtiny za pomoci Řecko-českého slovníku (Šimandl & Tichý, 2011) a Blueletterbible.com. Další
symboly, které se mohou objevovat ve snech, naleznete například v knize Jamese
Golla Řeč snů (Goll, 2017)
Tato příručka je volně šiřitelná pomoc ke studiu Božího slova. Žádná část příručky
nesmí být použita ke komerčním účelům bez svolení autorů. Držitel příručky není
automaticky naším zástupcem. Pro možnosti překladu kontaktujte autory.

Symboly ve snech, proroctvích a obrazech
od Pána
Náš nebeský Otec s námi chce komunikovat každý den. Kromě
slov k tomu ale používá například i obrazy a různé symboly. Proto
jsme sestavili seznam biblických symbolů s jejich významy i s odkazy na verše. Tento slovník je také celý publikovaný v naší knize
Žít uprostřed proroctví (Bajzík a kol., 2021).
Nejedná se o žádnou ezoterickou pomůcku, při troše zamyšlení a studia Bible bychom u daných slov všichni došli ke stejné
(podobné) interpretaci, pokud bychom ta slovva chtěli někomu vysvětlit. Například pro vysvětlení slova stráž bychom patrně všichni
použili výrazy jako „bdělost, přímluva nebo ochrana“. Rozhodli
jsme se tedy akorát tato slova a jejich významy sepsat. Tento
slovník biblických symbolů se dá použít pro výklad snů, obrazů či
jiných prorockých slov od Pána. Seznam jsme vytvořili co možná
nejkomplexnější, co se biblických pojmů týče.
Na druhou stranu seznam nezachycuje symboly, které v Bibli
nenajdeme, ale mají současný nebo kulturní význam. Pro dnešní
dobu to může být například auto nebo letadlo (značí službu, její
velikost, rychlost, směr; případně ochranu před vnějšími vlivy).
Pro českou kulturu to je například lípa (stálost, pevnost; svoboda)
nebo hokej (mít ve věcech zmatek). Proto žádáme čtenáře, aby
nespoléhali jen na tento slovník, ale vždy se ptali Pána, co jim
opravdu chce říci. Svůj slovník si každý může rozšířovat sám.
Tento slovník plánujeme v budoucnu rozšiřovat o nové poznatky. Kdo se chcete spolupodílet na tomto díle, můžete nám
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posílat své postřehy na mail info@connectdisciples.eu. Tato verze
slovníku je aktuální k 1. 10. 2021.
Josef Bajzík, Stanka Bajzíková,
Lucie Penkalová & Kateřina Sanislová
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Čísla
• Jedna – Bůh, jednota, zdroj, počátek, nový začátek (Genesis 1:1,
Matouš 6:33)
• Dva – svědek, svědectví, jednota (Deuteronomium 17:6, Jan 8:17,
Matouš 18:19)
• Tři – božstvo; božská dokonalost, úplnost (Matouš 28:19)
• Čtyři – celosvětový, univerzální (Ezechiel 37:9, Matouš 24:31,
1. Korintským 15:39)
• Pět – kříž, Boží milost vůči člověku, vykoupení, lidská odpovědnost (Efezským 4:11-13)
• Šest – člověk, šelma, satan (Genesis 1:26-31, Zjevení 13:18)
• Sedm – dokonalost, plnost, úplnost (Genesis 2:1-2, Jozue 6:4)
• Osm – nový začátek (Genesis 17:10-12, 1. Petrův 3:20)
• Devět – soud, konečný stav, plnost (Galatským 5:22-23, 1. Korintským 12:8-10)
• Deset – zákon, pořádek, vláda (Exodus 20:1-24)
• Jedenáct – neúplnost, absence řádu, rozklad, anarchie, antikrist
(Daniel 7:24-26)
• Dvanáct – Boží vláda (Exodus 28:21), plnost (Matouš 10:2-4)
• Třináct – vzpoura, odpadnutí, odpadlictví (Genesis 14:4)
• Sedmnáct – nezralost (Genesis 37:2), vítězství (Genesis 8:4)
• Třicet – začátek služby, zralost ve službě (Genesis 41:46, Leviticus
12:4, Deuteronomium 34:8, 2. Samuelova 5:4, Lukáš 3:23)
• Čtyřicet – symbol zkoušek končící vítězstvím (Deuteronomium
2:7, Lukáš 4:1-15)
• Padesát – výročí, volnost, svoboda, osvobození (Exodus 36:9-18,
Leviticus 25:8-17, Numeri 8:25)
• Sedmdesát dva – všechny národy (Lukáš 10:1)
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• Sto čtyřicet čtyři – dokonalost Božího stvoření (Zjevení 7:4)
• Tisíc – zralost, plnost postavy, zralá služba, zralý úsudek, Boží
plnost, Boží sláva

4

Barvy
• Bílá – čistota, světlo, spravedlnost (Zjevení 6:2)
• Černá – hřích, smrt, hladomor (Zjevení 6:5-6)
• Červená – krveprolití, válka (Zjevení 6:4)
• Modrá – nebe, Duch svatý (Numeri 15:38)
• Purpurová – barva králů (Daniel 5:16.21, Jan 19:2)
• Šarlatová – vykoupení z hříchů, oběť (Izajáš 19:2)
• Zelená – život, Levité, přímluva (Žalm 1:1-3)
• Žlutohnědá – Boží přítomnost (Ezechiel 1:4)
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Další symboly
• Beránek – oběť, pokora, církev (Jan 10:1-18), Kristus (Genesis
22:1-24, Exodus 12:5, Izajáš 53:6-7; 1. Petrův 1:19)
• Berla – hůl pro oporu (Židům 9:4, Židům 11:21, Zjevení 11:1);
hůl pro trestání (1. Korintským 4:21); hůl na cestu či pouť (Matouš 10:10, Marek 6:8, Lukáš 9:3); používána pastýři při počítání,
vedení a ochraně ovcí; ve spojení s vládci to byl symbol přísné
a tvrdé vlády; žezlo
• Bláto – problémy, potíže (Lukáš 15:14-16, Žalm 69:3); Ježíš uzdravil potřením bláta – symbol otevření zraku skrze zjevení Ježíše –
omytí v rybníce Siloe (Jan 9:6-7)
• Bok – napravo bylo čestné místo po boku krále (1. Královská 2:19,
1. Samuelova 20:25); pomoc nebo společník (Žalm 121:5), přítel
krále, služebník království (Žalm 110:1); levý bok – Ezechiel nesl
vinu národa (Ezechiel 4:4)
• Boty – chození, služba a připravenost (Efezským 6:15), ochrana
putování (Deuteronomium 8:4)
• Bouře – potíže, zkoušky (Matouš 7:26-27); Boží přítomnost (Exodus 19:16, Žalm 18:7-14)
• Bratr – někdo ve smlouvě; blízký přítel jako bratr (Přísloví 18:24,
1. Samuelova 20:1-42); bližní nebo sestra či bratr v církvi (Lukáš
6:42); rodinný příslušník; ten, kdo činí Boží vůli (Marek 3:31-35)
• Brána – vstup, moc, autorita (Matouš 16:18, Izajáš 22:22); místo
soudu a práva (Přísloví 31:23; Jeremjáš 26:10; Ámos 5:12;15);
vstupy do země (Jeremjáš 15:7); otevřít se něčemu nebo mít obranu
(město jako obraz života člověka) podobenství knihy Nehemjáš:
hradby jako obrana města = života/mysli; brány jako vstupní
místa, kontrola, koho a co vpustíme dovnitř (Nehemjáš 3:35)
• Cesta – Ježíš (Jan 14:6), směr a volba v životě spravedlivého
(Žalm 25:12); úzká cesta věčného života a široká cesta do záhuby
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(Matouš 7:14); Pavel vyučoval o svých cestách – způsobu života
(Filipským 3:17)
• Čelenka – spíše ozdoba podobná turbanu; výměnou za smutek
je radost (Izajáš 61:3, Izajáš 61:10, Ezechiel 24:17); turban kněze
(Ezechiel 39:28); ozdoba u ženy (Izajáš 3:20)
• Déšť – Boží slovo, probuzení (Izajáš 55:9-12, Jakubův 5:7); požehnání – závlaha pro suchou zemi (Deuteronomium 28:12, Leviticus
36:4), symbol Boží přízně; ve Staré smlouvě většinou deště zadržované kvůli neposlušnosti (Deuteronomium 11:18)
• Dítě – dětská víra, bezprostřednost, jednoduchost (Matouš 19:13);
výstřel do budoucna (Žalm 127:4); ve Staré smlouvě symbol požehnání; dědicové moci (Jan 1:12, Římanům 8:29, Galatským 4:19)
• Dopravní prostředek – povolání, pohyb dopředu, prostředek
pro vykonání záměru a posouvání dál (1. Paralipomenon 13:17);
život člověka (například symbol lodi – život člověka veden a směrován jazykem – Jakub 3:4)
• Drahokamy – hodnota, cena, význam (2. Paralipomenon 3:6,
Izajáš 54:11, Ezechiel 28:13, Zacharjáš 9:16)
• Drak – Satan (Zjevení 12:3, Zjevení 12:9); řecké slovo pravděpodobně odvozené od alternativy slova dérkomai (vypadat) – nějakým způsobem fascinující vzhledem; nadřazený dalším hadům
a drakům
• Drobky – víra v Kristovu dobrotu (Matouš 15:26-28)
• Dub – Boží lidé jako duby spravedlnosti (Izajáš 61:3)
• Duha – zaslíbení, smlouva (Genesis 9:13); podoba Boží slávy
(Ezechiel 1:28); v hebrejštině stejné slovo pro luk jako pro duhu
• Dům – dům, domov; místo pro bydlení (Genesis 24:32); člověk se
svojí rodinou (Jozue 24:15); majetek, bohatství (Ester 8:1); dům
v nebi (Jan 14:12); dílo/ovoce života založeného buď na zjevení
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Krista = poslušnosti slovu a jednání podle slova, nebo založeného
na prázdných věcech (Matouš 7:26-27); teritorium; život/srdce člověka, ve kterém může přebývat Boží Duch nebo jiný duch (Marek
3:27); přenosný dům, stan (Genesis 27:15); Boží dům, ve Staré
smlouvě chrám a po příchodu Ježíše znovuzrozený křesťan (Izajáš
37:38, 1. Korintským 6:19); tělo jako domov pro duši a ducha; buď
dočasné, nebo věčné tělo (2. Korintským 5:1, Jób 4:19)
• Dveře – vstup, přístup, nová příležitost; autorita (Izajáš 22:22);
klíč ke vstupu do části paláce patřící králi vlastnil jeden z důvěrných přátel krále, správce, králem delegovaná autorita k činění
rozhodnutí (Zelina a kol., 2009); nebe a nebeské věci, vchod pro
Krále slávy (Žalm 24:7), Ježíš (Jan 10:9)
• Fík – Izrael; klidný a šťastný život (1. Královská 5:5, Zacharjáš
3:10, Micheáš 4:4); úsloví „sedět si na své vinici a pod svým fíkovníkem“ znamená žít klidný a šťastný život (Gesenius, 1990)
• Had – Satan; pro hada i draka je stejné hebrejské slovo tanniyn;
zlí duchové (Exodus 7:10-11, Lukáš 10:19); symbol uzdravení, vítězství nad tělesností a pokušením a mocí hříchu, nemocí a smrtí
– měděný had vztyčený Mojžíšem (Numeri 21:4-9); symbol připomínky hanlivé minulosti – Pavla kousla zmije a označili jej za
vraha (Skutky 28:3-4)
• Havran – zlo, Satan; symbol zkázy (Přísloví 30:17, Izajáš 34:11);
zaopatření v těžké době (1. Královská 17:6); předvoj Ducha svatého (Genesis 8:7)
• Hlad – pohroma, nedostatek (Genesis 41:30); prázdnota nejen
žaludku, ale i ducha, který se nasytí jen Božím slovem (Lukáš
4:4); obecně v Bibli ti, kdo Boha znali, nehladověli ani nežíznili
(Jan 4:14)

8

• Hlava – autorita, Kristus (Efezským 5:22); myšlenky, mysl; analytické či logické myšlení oproti životu Duchem (Římanům 8:5,
Izajáš 55:8-12)
• Hlína – půda dobrá/špatná (Matouš 13:1-23); symbol tvrdosti,
ale i zranitelnosti/křehkosti (Daniel 2:41-42); hlína v rukách hrnčíře, který tvoří podle plánu (Genesis 2:7, Izajáš 45:9); symbol
pomíjivosti (Genesis 3:19)
• Hnízdo – domov, příbytek (Numeri 24:21, Abakuk 2:9)
• Holubice – Duch svatý (Genesis 8:8, Lukáš 3:22); čistota (Žalm
68:13); holubice si obecně dělaly hnízda na skále = zjevení Ježíše
(Easton, 2015)
• Hora – překážka, kterou je třeba vírou přemístit (Marek 11:23);
místo setkání s Bohem (Exodus 19:1-20:26, Lukáš 9:37); místo,
kde přebývá Bůh (Joel 4:17); místo modlitby, proměnění a zrady
Ježíše – Olivová hora (Jan 8:1); nedobytnost, útočiště; útočiště
v Bohu a pomoc (Žalm 11:1-7, Žalm 121:1-8); místo, které se neskryje; rozhled – město na hoře (Matouš 5:13-16)
• Hrad – nedobytnost a ochrana (Žalm 94:22, 59:16), pevnost (Izajáš 25:12), místo nedosažitelné a vysoko (Izajáš 33:16)
• Hrnčíř – Tvůrce, Bůh, vládce (Izajáš 45:9, Jeremjáš 18:4)
• Hrnec – nádoba pro různé účely a obsah; člověk; v biblických
textech většinou důležitý obsah, a ne nádoba ve smyslu určení ke
vznešeným účelům – povolání, spasení, předurčení ke slávě a ke
všedním účelům; ti, kdo propadli Božímu hněvu a jsou určeni
k záhubě (Římanům 9:21-23); zároveň u hrnčířské hlíny důraz na
poddajnost (Římanům 9:21)
• Hrob – v negativním smyslu – ve Staré smlouvě, kdo se dotkl
hrobu, byl nečistý (Numeri 19:16-18, Jób 10:21-22); pohřby se konaly mimo město; lidská zkaženost; lidé pod mocí hříchu (Žalm
5:10, Římanům 3:9-13); spravedlnost jen navenek – obílené hroby
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(Matouš 23:27); pýcha (2. Samuelova 18:18); pozitivní symbol ve
Staré smlouvě – upomínka na předchozí generace a činy Hospodina (Genesis 35:20); vzkříšení (2. Královská 13:21); pozitivní
v Nové smlouvě – smrt těla hříchu předcházejícího vzkříšení a životu ve spravedlnosti (Koloským 3:3); symbol vzkříšení, vítězství
nad smrtí (Matouš 27:52)
• Hůl – disciplína, výchova (Exodus 21:20, Přísloví 13:24, Zjevení
3:19); podpora (Žalm 23:1-6); královská vláda (Ezechiel 21:10.13;
Zjevení 12:5)
• Hvězda – Satan (Izajáš 14:12), duchovní mocnosti, andělé (Zjevení 12:4); znamení od Boha, které vede (Matouš 2:2); Úsvit z výsosti, Slunce, Jitřenka (Lukáš 1:78, 1. Petrův 1:19); symbol budoucího krále, Mesiáše (Numueri 24:17, Efezským 5:14); Ježíš (Zjevení
22:16); Slunce spravedlnosti (Malachijáš 3:20); Izrael, potomstvo
(Genesis 15:5, Genesis 22:17); hvězdy často obrazem osob, personifikované vlastnosti (Žalm 121:6, Žalm 136:8, Žalm 148:3)
• Chléb – chléb bez kvasu (hříchu) – Ježíšovo tělo (Jan 6:54-58);
chléb života (Jan 6:25-35.57) – pokrm zůstávající k životu věčnému, který sytí (Izajáš 55:2, Zjevení 7:16); chléb z nebe – mana;
Slovo Boží (Lukáš 4:4); chléb uzdravení (Matouš 15:26); každodenní potřeba (Matouš 6:10)
• Chrám – symbol Staré smlouvy, která zaniká se zničením chrámu;
svaté místo, kde přebývá Boží přítomnost; konaly se zde oběti
k usmíření za hřích; novosmluvní člověk, tedy chrám nevybudovaný lidskýma rukama (Skutky 7:47-48), dům modlitby (Skutky
3:1-10), svatyně Ježíšova těla (Jan 2:19-20)
• Jaro – nový začátek, obnova (Izajáš 43:19), probuzení; závlaha
(Ozeáš 6:3), jarní déšť – Boží přízeň (Přísloví 16:15); symbol spravedlnosti a chvály (Izajáš 61:11); čas nového života, radosti, plnosti; nové období; Duch svatý (Píseň písní 2:11-13)
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• Jelen – pro Židy čisté maso vhodné k jídlu (Deuteronomium
12:15, 14:5); požehnání a záchrana bezvodé země; uzdravení (Izajáš 35:6); všechny zmínky o tomto druhu zvěře jsou v mužském
rodě kromě Žalmu 42:2, kde se jedná o velkou laň – žízeň po Bohu
• Jazyk – jazyk, řeč; nástroj, který určuje kurz života, který je
třeba držet na uzdě (Přísloví 13:3, Přísloví 15:4, Přísloví 15:28,
Přísloví 18:21, Jakubův 3:1-18); podle svých slov budeme souzeni
(Matouš 12:36-37); může sloužit k milosti, obnovení, napomenutí
a povzbuzení – zejména mluvení v jazycích a proroctví, chvalozpěvy, ale obecně jakékoli slovo (1. Korintským 14:1-40, Koloským
4:6); dobré mluvit méně a uváženě (Jakubův 1:19, Přísloví 15:28,
Přísloví 17:27); ukazuje stav srdce (Matouš 12:34)
• Jáma – útlak, potíže (Matouš 12:10-12); Daniel ve lví jámě (Daniel 6:1-29); šeol – bezedná jáma, hrob, podsvětí (Žalm 88:12, Jób
26:6); jáma (studna) zkázy, která může zavřít svá ústa; pohltit
(Žalm 55:24, Žalm 69:16); opak života navěky; slovo jáma totožné
se zkázou (Žalm 49:10)
• Jho – otroctví, služba, obecenství (Matouš 11:29-30); zvířata nosila jho, člověk nosil jho, jen pokud byl velmi chudý; judaismus
uplatňoval tento obraz na podrobení nebo poslušnost; nošení jha
Božího zákona a Božího království (Matouš 11:25-30)
• Kadidlo – modlitby, přímluvy, uctívání; kadidlo bylo vzácným
známým pokladem východu; vonná látka; dobré zprávy (Izajáš
60:6), součástí oběti v chrámu (Jeremjáš 6:20); starosmluvní obraz
umisťuje kadidelnici před truhlu svědectví (Exodus 40:5)
• Kalich – život, zdraví, prosperita a dostatek (Žalm 23:5); symbol dobrého/špatného údělu, dědictví, podílu (Žalm 11:6, Žalm
16:5, Matouš 26:39); kalich spasení (Žalm 116:13); symbol krevní
smlouvy – Ježíšova krev a podíl s ním (Lukáš 22:17-22); kalich
hněvu (Izajáš 51:17)
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• Kamení (kámen) – pronásledování, ukamenování (Skutky 7:5460, 2. Korintským 11:25); připomínka Božích skutků – hromada
dvanácti kamenů (Jozue 4:7); Kristus jako kámen úhelný (Žalm
118:22); trvalost; skalnatá, kamenitá půda (Matouš 13:20-21); z kamení se stanou chleby (Matouš 4:3)
• Karmín – nepravost (Izajáš 1:18, Zjevení 17:3, Zjevení 17:4, Zjevení 18:12); znak kralování, vznešenosti (Soudců 8:26, Daniel 5:7,
Daniel 5:16, Daniel 5:29, Matouš 27:28); prosperita (2. Samuelova
1:24; Přísloví 31:21, Pláč 4:5); symbol nepřítele (Zjevení 12:3)
• Kladivo – Boží slovo (Jeremjáš 23:29, Jeremjáš 51:20); Boží spravedlnost (Soudců 4:21); stavba z opracovaného kamene (1. Královská 6:7)
• Klíč – autorita, moc (Izajáš 22:22, Zjevení 3:7, Matouš 16:19,
Matouš 18:18-20); klíč k poznání (Lukáš 11:52)
• Kmen – základ, podstata – Bůh, Ježíš (Jan 15:1.4)
• Kobylka – ničitel, pohroma (Exodus 10:4); fyzická armáda vojáků (Zjevení 9:7); zkáza
• Koláč – mana chutnala jako medový koláč (Exodus 16:31); symbol radosti a oslav (2. Samuelova 6:19); stejné slovo použito i pro
chléb k obětování kněžími v chrámě (Exodus 29:2); hrozinkové
koláče – obětovány bohům při pohanských svátcích, při zmínkách
o smilstvu Izraele s jinými bohy (Ozeáš 3:1, Jeremjáš 7:18)
• Koleno – symbol přímluvy (Lukáš 22:41, Skutky 7:60, Skutky
9:40, Skutky 20:36, Skutky 21:5); symbol uctívání Boha nebo
Krista (Římanům 11:4, Efezským 3:14), podřízenost (Izajáš 45:23);
úcta, pokora (1. Královská 8:54, Římanům 14:11, Filipským 2:10);
napravení zchromlých kolenou jako symbol podřízení se Boží výchově (Židům 12:12)
• Kopec – místa, kde se obětovalo modlám – posvátná návrší (2. Paralipomenon 34:3); Gedeon vybudoval na místě modlářství oltář
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Bohu (Soudců 6:26); modlitba v Getsemane (Lukáš 22:39-46); vyvýšenost (Lukáš 3:4-6); výhled
• Koruna – vláda, království a kralování; autorita (Exodus 29:6);
koruna pro kněze nebo krále (2. Samuelova 1:10); nevěsta a ženich měli na hlavě věnce = koruny; ve Staré smlouvě manželka
je korunována ctí – kvůli svému postavení (Ezechiel 16:12, Zelina
a kol. 2009); pomíjivá a nepomíjivá koruna vítěze závodu – Pavel
(1. Korintským 9:24-27)
• Kořen – duchovní zdroj (Marek 4:6, Římanům 11:18); počátek
rodu (Ozeáš 9:16); vydává ovoce (Přísloví 12:12)
• Košík – symbol záchrany – Mojžíš z vody vytažený v košíku (Exodus 2:3); velmi často v Písmu užívaný na nošení jídla (Jeremjáš
24:2, Deuteronomium 28:5, Matouš 15:37)
• Kořist – dělena mezi účastníky boje (Genesis 49:27, Exodus 15:9);
Izraelci měli někdy vyhladit města pohanských národů i s kořistí,
nic si nenechat (Deuteronomium 13:16); Boží slovo je jako kořist
(Žalm 119:162); důvod k radosti (Izajáš 9:1-2)
• Kotva – upevnění, držení se pravdy (Židům 6:17-19)
• Kozel – negativní – oddělení hříšných od spravedlivých při soudu
– rozdíl v tom, jestli se starali o potřebné (Matouš 25:31-40); obrazně král/království (Daniel 8:5); oběť za hřích (Numeri 7:16)
• Krev – smlouva na odpuštění hříchů (Matouš 26:28); oběť krve
Beránka, skrze kterou vítězíme (Zjevení 12:11); ochrana před smrtí
(Exodus 12:7.23); krveprolití, ublížení, vražda (Genesis 4:1-8)
• Křídla – ochrana pod křídly Hospodina, útočiště (Žalm 17:8,
Žalm 36:8); stejné slovo v hebrejštině pro okraj pláště, cíp (1. Samuelova 24:5); křídla větru (Žalm 18:11, Žalm 104:3); křídla jitřní
záře (Žalm 139:9)
• Kůň – musí se krotit, je silný a bez rozumu (Žalm 32:9, Žalm
33:17); vládci a významněji postavení nebo lidé poctěni vládcem
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jezdili na koni (Ester 6:9); válečný kůň (Přísloví 21:31); moc, síla,
dobývání (Přísloví 21:31, Zjevení 6:2-8, Zjevení 19:11)
• Kvas – v oběti Hospodinu nesměl být žádný kvas – hřích (Leviticus 2:11), Boží království všechno prokvasí (Matouš 13:33), vychloubání (1. Korintským 5:6), špatné smýšlení (Galatským 5:9);
zkvasit/prokvasit
• Laň – touha po Bohu (Žalm 42); mladost a síla (Izajáš 35:6)
• Lev – statečnost, majestát, důvěra; síla; symbol Ježíše; symbol
Ďábla (1. Petrův 5:8) nebo překážek pro slovo evangelia (2. Timoteovi 4:17)
• Lilie – krása bez zásluhy, Boží starostlivost (Matouš 6:28-29),
v názvu Žalmu, písně o Milovaném (Žalm 45:1-18), známá pro svou
bělost, žena svého milého (Píseň písní 2:1), také název hudebního
nástroje podobného trumpetě (Žalm 69:1, Žalm 80:1)
• List – uzdravení, život (Zjevení 22:2)
• Liška – prohnaný, zlý člověk (myšlenka); myšlenky se záměrem
překazit dílo Božího lidu (pouze nepřímá aplikace Nehemjáš 3:35);
zvířata přítomná u smrti a zkázy (Žalm 63:10, Pláč 5:18); proroci,
kteří prorokují ze zdroje vlastního srdce a ducha (Ezechiel 13:4);
Samson ulovil 300 lišek (Soudců 15:4); v pozitivním významu (Píseň Písní 2:15)
• Loď – pouť (Přísloví 30:19), dobrodružství; cesty do neznáma;
život veden kormidlem jazyka (Jakub 3:4-5); prostředek k rybaření
a přesouvání se; Ježíš spal v lodi za bouře (Matouš 8:23-34)
• Lopata – pročištění motivů, oddělení zrna od plev (Matouš 3:12)
• Luk – zbraň, symbol boje (Žalm 18:34) a síly (Ozeáš 1:5, Jeremjáš
49:35, Jób 29:20); stejné hebrejské slovo je použito i pro duhu
(Genesis 9:13)
• Mapa – vedení, indicie, návod; symbol Slova jako vedení pro život
(Žalm 119:105); Ježíš je jediná cesta (2. Timoteovi 3:16, Jan 14:6)
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• Maska – pokrytectví, nepravá tvář; lhář – Ďábel (Jan 8:44); milovat Boha, ale nemilovat svého bratra (1. Janův 4:20); dávat se
na odiv hranou zbožností (Matouš 6:1); mít podobu zbožnosti, ale
popírat její moc (2. Timoteovi 3:5)
• Matka – zdroj; láska, laskavost; duchovní nebo skutečná matka;
starání se, péče; požehnání být matkou; ve Staré smlouvě byla
obecně bezdětnost hanbou (1. Samuelova 1:1-2:11, Lukáš 1:42)
• Meč – Boží slovo (Židům 4:12), Kristus; zbraň – meč Ducha, naše
slova (Zjevení 1:16); ostré rozdělení a rozsouzení motivů, myšlenek, vyučování (Efezským 6:17, Židům 4:12-13)
• Mléko – základní pravda, výživa (Soudcům 5:15, Izajáš 55:1, Židům 5:12-13, 1. Petrův 2:1-3)
• Mol – nemáme shromažďovat poklady na zemi, kde je ničí mol
a rez (Matouš 6:19-20); mol rozežere bohatství a oděv těm, kdo
hýřili na zemi a vykrmili svá srdce pro den porážky (Jakub 5:2);
v popisu Mesiášovy poslušnosti v Izajáši 50:9 znamená úsloví „ti
všichni se obnosí jako oděv, sežere je mol“, že jejich postoj neobstojí a sami propadnou zkáze (Zelina a kol., 2009)
• Moře – obraz národů; překážka pro Boží lid, aby šel dál do zaslíbené země (Exodus 14:10-21)
• Muž – muž; člověk obecně; autorita, obraz Krista v rodině (Efezským 5:23)
• Nahota – hanba (Izajáš 20:2-4, Ozeáš 2:3, Nahum 3:5), ztráta cti
(Pláč 1:8); smilstvo versus smlouva (Ezechiel 16:8); církev v Laodiceji si má obléci bílý šat, aby zakryla svou nahotu (Zjevení 3:18,
Zjevení 16:15); nečistota, zahanbení (Ezechiel 16:36); odhalení nahoty člena rodiny nebo bližního se rovnalo smrtelnému hříchu (Leviticus 18:6)
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• Novorozeně – nový začátek, symbol nového narození (Jan 3:3);
učení se od začátku, nezralost (1. Korintským 3:2); nový nápad;
nevinnost; závislost
• Nos – čichové vjemy, vůně; rozlišování duchů – nepříjemné pachy
mohou být znakem duchovního vnímání buď zatuchlosti a špíny,
nebo čistoty a vůně
• Oblak – Boží ochrana Izraele před Egypťany na poušti (Exodus 14:19); Bůh sám osobně mluvil s Mojžíšem v oblaku (Exodus
19:16); oblak Boží slávy halil Boha (Exodus 24:16, Exodus 40:34)
• Obr – negativní – ztělesnění duchovních mocností; nepřítel Boží
(1. Samuelova 17:1-58); v Bibli byli obři, protože se Ďábel snažil
zničit příchod Mesiáše (Genesis 6:4)
• Oheň – Duch svatý (Skutky 2:1-4), Boží vedení (Exodus 13:22),
Boží hněv (Genesis 19:24, Judův 1:7); andělé (Židům 1:7); očista,
zkouška (1. Petrův 1:6-9)
• Oko – brána do srdce; tělo bude plné světla, nebo tmy (Matouš
6:22); způsob, jak vidíš život; mít dobré oko = být štědrý/vidět život jen skrze Ježíše (Přísloví 22:9); symbol zraku, vidění; otevření
duchovního vidění (Skutky 9:17, Jan 9:41)
• Olej – pomazání za krále (1. Samuelova 16:1), symbol bohatství
a prosperity (Žalm 23:5); olej veselí (Židům 1:9); jednota bratří
(Žalm 133:1-3); také olej ke svícení; symbol Ducha svatého (Matouš 25:1-13, Exodus 35:14)
• Oltář – místo odevzdání Bohu, smíření s Bohem; svaté místo,
kam se přinášela oběť a dávalo kadidlo (2. Mojžíšova 38:1)
• Opevnění – ochrana proti nepříteli; na opevnění stály i stráže
(Abakuk 2:1); negativně – nepřístupnost; opevnění mysli = rozumování pozvedající se proti poznání Boha (2. Korintským 10:4)
• Opilost – nestřízlivost a ztráta střízlivosti, sebeovládání a kontroly, tělesnost; slovo nabádá ke střízlivosti (Římanům 13:13); ten,
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kdo trpěl v těle, skoncoval s hříchem (1. Petrův 4:1-3); stav naplnění Duchem (Skutky 2:13, Efezským 5:18)
• Orel – majestát; síla a neúnavnost; mladost (Izajáš 40:31); staví
hnízdo vysoko (Jeremjáš 49:16); historicky symbol Římské říše
(Matouš 24:28)
• Osel – dopravní prostředek; Ježíš – rodiči vezen do Betléma na
oslu, pak při vstupu do Jeruzaléma na oslu oslavován jako král;
obecně domestikován, často ve stádech (Genesis 12:16, 1. Královská 5:21, Nehemjáš 7:69); nosil břemena; neměl být zapřažen do
jha s volem (Deuteronomium 22:10); symbol vykoupení (Exodus
13:13); oslice napomenula Bileáma (Numeri 22:28)
• Otec – výchova (Židům 12:4-13), láska (Jan 3:16), Bůh jako Otec
(Efezským 4:6); původ u Boha (Efezským 3:14), autorita rodiny,
zaopatření, vedení a dědictví (Lukáš 15:12.31)
• Ovce – křesťan (Jan 10:4), ztracený člověk bez poznání Boha
(Izajáš 53:6), Beránek Boží (Jan 1:36)
• Ovoce – výsledky jednání, služby, aktivity; ukazatel na motiv
srdce (Jan 15:2, Matouš 12:33, Lukáš 6:43, Izajáš 65:21)
• Pancíř – součást brnění = obvykle používán jen v boji, vojáci
v bitvě stáli bok po boku – stačila ochrana zepředu; ochrana
srdce proti odsouzení, pancíř spravedlnosti (Efezským 6:14, Izajáš
59:17); víra a láska (1. Tesalonickým 5:8)
• Pás – pravda (Efezským 6:14), ochrana – buď koženice (ochranný
oděv pod krunýřem), nebo kovový pás přes tuniku chránící podbřišek; používán pro držení oděvu – tuniky; s pásem je oděv kompletní; opásání = připravenost
• Pečeť – potvrzená a jasně daná neměnná pravda; dekret (nařízení) vydaný významnou osobou, králem; poznávací znamení,
komu věc/osoba s pečetí patří – znovuzrození lidé patří Hospo-
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dinu (2. Timoteovi 2:19, Zjevení 9:4); symbol věcí, které se mají
stát, určených pro daný čas (Zjevení 6:1)
• Perla – cenná věc; Boží království (Matouš 13:45-46); žena statečná, která se bojí Hospodina (Přísloví 31:10)
• Pes – negativní, podřadnost (Matouš 15:26); nepřátelé nebo pohané (2. Samuelova 16:9)
• Pevnost – bezpečí, ochrana (Žalm 18:2); lži a lidské výmysly
pozvedající se proti poznání Boha (2. Korintským 10:3-5)
• Písek – Boží přátelé (Žalm 139:17-18); špatný základ pro stavbu
– hloupý stavitel (Matouš 7:24-27)
• Pít – plnit se Božím Duchem a Boží pravdou (Izajáš 55:2, Matouš 26,26-28, Jan 4:14); společné stolování jako výraz přátelství
(Marek 2:16)
• Plášť – nejdůležitější část oděvu; tunika bez jediného švu (Jan
19:23); často byl také mnoha barev (Genesis 37:3); plášť od Chany
pro Samuele (1. Samuelova 2:19); pláště proroků Elíši a Elijáše
(2. Královská 2:12-14); plášť Bartimaia (Marek 10:46-52); plášť
rybáře (Jan 21:7)
• Plot – překážka, hranice; rozhraní a předěl mezi dvěma územími;
zároveň ochrana území, zejména pozemku nebo ohrady, většinou
trnitý (Přísloví 15:19, Izajáš 5:5, Micheáš 7:4); běžný val neboli
násep; v boji proti nepříteli; ochrana (Izajáš 26:1, Ezechiel 17:17)
• Pluh – symbol práce v Božím království; potřeba soustředěnosti
na jeden cíl; pluh lehký ze dřeva nebo železa, ruční, jednoduchý
k manipulaci a bylo třeba soustředění, aby brázda zůstala rovná
(Lukáš 9:62)
• Pohřbít – dát to, co umřelo, do hrobu; uvést v zapomnění; sjednocení s Kristem v pohřbu, abychom se mohli sjednotit ve vzkříšení
(Římanům 6:5)
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• Poklad – ukrytý v poli – Boží království (Matouš 13:44); nalezení
smyslu života (Matouš 6:21-24)
• Pokoj – soukromí, skrytost; osobní intimita (Matouš 6:5-15, Lukáš 11:1-4)
• Pokrm – činit Boží vůli (Jan 4:34)
• Polibek – souhlas, smlouva, zrada (Matouš 26:48)
• Porod – naplnění zaslíbení (Římanům 8:19), porodní bolesti (Galatským 4:19)
• Pouto – láska (Koloským 3:16); svázanost (Marek 7:35)
• Posadit se – převzít vládu (Marek 16:19); symbol odpočinku (Jan
4:6, Efezským 2:6); místo soudu (Exodus 18:13); Ježíš a rabíni
vyučovali vsedě (Lukáš 4:20, Matouš 5:1)
• Pramen – zdroj života (Žalm 36:10), srdce člověka (Jakubův
3:11); závlaha (Genesis 2:6)
• Provaz – léčka (Jób 18:10); nástroj k měření a posuzování (Zacharjáš 2:5, 2. Samuelova 8:2); nástroj k upevnění stanu (Izajáš
33:20); symbol jednoty (Kazatel 4:9)
• Pravá ruka – pozitivní – místo spravedlivých (Matouš 25:33);
místo, kde stojí ochránce (Žalm 110:5, Žalm 121:5); místo autority
a vlády vedle krále (Židům 1:13)
• Prst – zázraky, Boží království na zemi, prst Boží (Exodus 8:15,
Lukáš 11:20); potupa ukazování prstem (Izajáš 58:9); symbol Tomášovy nevíry (Jan 20:25); kněz stříkal krev prstem k očištění
(Leviticus 4:17); symbol Tvůrce (Žalm 8:3)
• Prsten – autorita (Genesis 41:42); symbol synovství (Lukáš 15:22);
symbol bohatství (Jakubův 2:2)
• Přilba – spasení (Izajáš 59:17, Efezským 6:17); obraz Boží zbroje
římského vojáka – bronzová s postranními lícnicemi, nosila se
pouze do boje; ochrana hlavy, mysli
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• Pták – síla, svoboda, ochrana (Izajáš 31:5, Exodus 19:4, Izajáš 40:31); bezstarostnost (Lukáš 12:24, Exodus 16:13, 1. Královská 17:6); zkáza, krádež života; mrchožroutství po bitvě (Genesis
40:17, Lukáš 8:5, Zjevení 19:21)
• Rameno – síla (Izajáš 53:1); na rameno vložena autorita od krále
(Izajáš 22:22); nosit břemena, otroctví (Žalm 81:2, Ezechiel 29:18)
• Řeka – teče kolem trůnu (Žalm 46:5, Zjevení 22:2), symbol Ducha
svatého; čtyři řeky oblažující Eden (Genesis 2:10-14); řeky života
plynoucí z našeho nitra – Duch svatý (Jan 7:37-38); očištění; vodní
křest se většinou děl v řece (2. Královská 5:14, Matouš 3:6)
• Řetěz – symbol svázanosti a otroctví (Žalm 149:8); symbol pronásledování (2. Timoteovi 1:16); zlatý řetěz – symbol královské
delegované autority (Daniel 5:16, Genesis 41:42); symbol soudu
(Skutky 28:20)
• Roh – roh s olejem k pomazání krále (1. Královská 1:39); beraní
roh pro troubení ohlašující boj (Soudců 6:34); znamení v bitvě
(2. Samuelova 18:16); roh ohlašující záchranu a symbol Mesiáše
(Lukáš 1:69); nástroj k chvále (Žalm 150:3)
• Roucho – Boží sláva, roucho chvály (Izajáš 61:3); čistota obmytí
krví Beránkovou (Zjevení 7:14); oblečení kněží (Exodus 31:10);
spravedlnost (Jób 29:14); „roztrhl své roucho“ – hluboký smutek
a pokání (1. Královská 21:27)
• Ruka – Bůh Tvůrce (Skutky 7:50); Boží jednání (Žalm 109:27);
pilnost, nedbalost (Přísloví 12:24); práce, jíst výtěžek svých rukou
(Nehemjáš 6:9, Žalm 128:2); symbol usmrcení někoho (Deuteronomium 13:10)
• Ryba – symbol křesťanství, záchrany nespasených (Matouš 4:19);
pokrm, součást rozmnožení jídla v Nové smlouvě (Jan 6:9), Ježíšův
pokrm po vzkříšení (Lukáš 24:42)
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• Safír – jeden z drahokamů zdobících nebeský Jeruzalém (Zjevení
21:19); má jméno podle své krásy a nádhery (Exodus 28:18)
• Sekera – soud na těmi, kdo nenesou ovoce (Matouš 3:10); ztracená sekera – symbol vykoupení nehody (2. Královská 6:1-6); nástroj k sekání dřeva, sekající (Izajáš 10:15)
• Semínko – Boží království (Marek 4:27); Boží slovo (Lukáš 8:11);
synové království (Matouš 13:38); potenciál života = víry ukryté
v semínku (Lukáš 17:5-10)
• Sestra – moudrost a rozumnost (Přísloví 7:4); sestra v Kristu;
potřebná (Jakubův 2:15); sestra Mojžíše, Miriam (Exodus 2:4);
sestry Marie a Marta (Jan 11:1); v rodokmenech Staré smlouvy
sestry uváděny jen výjimečně kvůli významu vyprávění, například
zneuctěná Támar (1. Paralipomenon 3:9)
• Sever – symbolika převedená z kenaánského pohanství – město
velikého krále na nejzazším severu (Žalm 48:3); hora shromáždění na nejzazším severu (Izajáš 14:13); určení světové strany; pro
orientaci lodí
• Schody – místo oslovování zástupu (Skutky 21:40); přístup do
vyšších nádvoří budov, do chrámu; duchovní pokrok
• Síť – rybářská síť (Marek 1:18); nástroj k lovu; symbol víry v nemožné (Lukáš 5:4); nástraha (Žalm 9:16)
• Skála – Bůh, Kristus, pevné Boží slovo, stabilita (Izajáš 26:4,
Matouš 7:24-28)
• Slepý – fyzická slepota (Jan 9:2); duchovní slepota (Izajáš 43:8,
Lukáš 6:39, 2. Petrův 1:9, Zjevení 3:17)
• Sloup – síla, stálost; podpora střechy, zejména u chrámu (1. Královská 7:15); ohnivý nebo oblakový sloup – ochrana od Hospodina (Exodus 13:22); posvátné modlářské sloupy (Deuteronomium
16:22); žena z Písně písní (Píseň písní 3:6); Šalomounouvo sloupoví (Jan 10:23, Skutky 5:12, Skutky 3:11)
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• Slunce – světlo, sláva, jas; určování času (Žalm 104:19); ve Staré
smlouvě uctívání slunce jako boha (2. Královská 23:5); otec ve
snu Josefa o jeho rodině (Genesis 37:9); Mesiáš – spravedlnost
a uzdravení (Malachijáš 3:20); trůn (Žalm 89:37)
• Sníh – čistota (Žalm 51:9, Izajáš 1:18-20); občerstvení (Přísloví
25:13); vzhled Ježíše (Matouš 28:3, Zjevení 1:14)
• Stavitel – moudrý stavitel buduje základ života na zjevení a následování slov Ježíše – na tom, co obstojí (Matouš 7:24-27, Lukáš
6:46-49, Přísloví 24:3, Přísloví 9:1-18); Ježíš je stavitel (Židům
3:3); Pavel je stavitel církve, symbol pracovníka v Božím království (1. Korintským 3:10)
• Stodola – plná stodola symbolem hojnosti úrody, vlastního života; shromažďování zásob pozitivní i negativní (Lukáš 12:18, Lukáš 12:24); věčný život strávený s Bohem (Matouš 13:30)
• Stráž – přímluva, bdělost; stráž rtů (Žalm 141:3); Ježíš je strážce
(1. Petrův 2:25); strážci na hradbách města – ochrana před vstupem nepřítele (Píseň písní 5:7); strážci prahu místnosti/budovy
(Ester 2:21)
• Strom – uzdravení (Zjevení 22:2); strom života; osoba, pozná se
podle činů, tedy ovoce (Matouš 12:33); stín a odpočinek (Píseň
písní 2:3)
• Studna – veřejné místo setkávání (Genesis 24:45, Genesis 29:10);
zdroj čisté vody pro město; rozhovor Ježíše se ženou u studny
o živé vodě (Jan 4:14)
• Sůl – člověk ve vztahu s Bohem – učedník království, který má
měnit okolí (Matouš 5:13); symbol uzdravení (2. Královská 2:21);
součást oběti (Leviticus 2:13)
• Sup – truchlení (Micheáš 1:16); použitý v přirovnání, jak to bude
s příchodem Syna člověka (Matouš 24:28); nečistota
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• Svícen – jeden z předmětů v chrámové svatyni (Židům 9:2); symbol církví (Zjevení 2:1) a jednoty – z jednoho kusu zlata = význam
slov „tepaná práce“ (Numeri 8:4, Zelina a kol. 2009); důraz na
čistý svícen (Exodus 39:37)
• Štír – negativní symbol (Lukáš 11:12); démonické mocnosti (Lukáš 10:19); zkázné vojsko kobylek ze Zjevení má moc jako štíři
(Zjevení 9:7-11)
• Štít – víra (Efezským 6:16); ochrana proti šípům, ale také útočná
zbraň k potlačování nepřítele; Hospodin je štítem (Žalm 7:11), štít
záchrany, spásy od Hospodina (Žalm 18:36)
• Tesař – Ježíšovo povolání (Marek 6:3); stavěli palác (2. Samuelova
5:11); ve Staré smlouvě tesali i modly (Izajáš 44:13)
• Tráva – pomíjivost (1. Petrův 1:24); závislost trávy na dešti –
absence trávy je symbol sucha (2. Samuelova 23:4, Izajáš 15:6);
travnaté nivy – symbol odpočinku (Žalm 23:2, Izajáš 35:7)
• Trůn – symbol kralování, sídlo krále; trůn Hospodinův stojí od
věčnosti (Žalm 93:2); spravedlnost a právo (Žalm 97:2); vzhled
a vlastnosti trůnu (Jób 26:9, Zjevení 4:6, Ezechiel 1:26)
• Uzda – zdrženlivost, (sebe)ovládání (Jakubův 3:3, Žalm 32:9)
• Váhy – spravedlnost patří Hospodinu (Přísloví 16:11); Hospodin
nenávidí falešné váhy (Přísloví 11:1, Deuteronomium 25:13); soud
• Vězení – svázanost, nesvoboda, neodpuštění (Matouš 18:21-35);
pronásledování pro víru (Židům 11:36); symbol mrtvých – evangelium zvěstováno i mrtvým ve vězení (1. Petrův 4:6); lidé bez
Krista v temnotě (Izajáš 42:7), jáma bez vody (Zacharjáš 9:11,
Izajáš 24:22)
• Vinná réva – Ježíš (Jan 15:1); požehnání a úroda, klidný život
(Deuteronomium 8:8, Izajáš 65:21); symbol ženy v Žalmech (Žalm
128:3); přirovnání k radosti (Izajáš 24:7, Joel 1:12); symbol údělu
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trpkých hroznů v životě bez Ježíše, ale Nová smlouva to mění (Jeremjáš 31:30); velké ovoce úrodné zaslíbené země (Numeri 13:23);
obraz vinice – ti, kteří Ježíše měli přijmout, ho nepřijali (Lukáš
20:33-42); soud (Zjevení 14:18)
• Víno – symbol Ježíšovy krve vylité na odpuštění hříchů a smlouvy
(Lukáš 22:18-20); nové víno jako symbol Nové smlouvy a nového
smýšlení (Matouš 9:17); ty, kteří smilní (modloslužba), nové víno
zradí (Ozeáš 9:2) a nebudou přebývat v zaslíbené zemi (Ozeáš
9:3); symbol Ducha svatého (Efezským 5:18)
• Vítr – Duch svatý (Skutky 2:2); činí Hospodinovo slovo (Žalm
148:8); živel způsobující vír, bouři a nebezpečí pro lodě (Matouš
8:23-27, Jan 6:16-21); vládne nad živly (Matouš 14:24, Matouš
14:32); andělé (Židům 1:7)
• Voda – občerstvení, Duch svatý (Jan 7:38); Boží život, Hospodin
sám (Jeremjáš 2:13, Jeremjáš 17:3); symbol křtu a svědka spasení
na zemi (1. Janův 5:8); zkáza, nebezpečí od nepřátel (Žalm 69:1,
Žalm 88:18); slova: pramen života a moudrosti z úst spravedlivých
(Přísloví 18:4)
• Vůně – charakter, ovoce ducha, známka nového života (Genesis
27:27, Numeri 28:8, 2. Korintským 5:2, Efezským 5:2); Kristova
vůně (2. Korintským 2:15); dokonalá oběť je libou vůní Hospodinu
• Zajíc – nečisté zvíře (Leviticus 11:6); snadná kořist
• Zápas – duchovní boj – ne proti lidem, ale proti mocnostem (Efezským 6:12, Koloským 2:15); zápas za rozšíření evangelia spolu
s utrpením pro Ježíše; zápas – boj víry (Filipským 1:29-30, Filipským 4:3, 1. Timoteovi 6:12); boj s tělem (Galatským 5:16-26)
• Zbraň – možnost jednat aktivně v boji, bránit se a útočit; žádná
vytvořená zbraň proti Božímu dítěti neobstojí (Izajáš 54:17); symbol duchovního boje
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• Zemětřesení – projev Boží moci – při vzkříšení Krista (Matouš
28:2); uvolnění pout učedníkům ve vězení (Skutky 16:26); následek
svrhnutí kadidelnice modliteb posvěcených spolu s ohněm dolů na
zem (Zjevení 8:5)
• Znásilnění – ztráta cti, ponížení; symbol chtíče a sobectví (2. Samuelova 13:22); trest za znásilnění je smrt (Deuteronomium 22:24)
• Zrcadlo – obraz posluchače Slova, který Slovo činí, nebo nečiní (Jakubův 1:22-25); obraz Pánovy slávy vidíme jako v zrcadle
(2. Korintským 3:18)
• Žena – církev (Zjevení 12:1-2), Boží lid Izrael (Jeremjáš 14:17);
panna, manželka, nevěstka
• Žebřík – spojení s nebem (Genesis 28:12, Jan 1:51)
• Žeň – kázání evangelia k obracení lidí; žeň jako skonání věku
a ženci jako andělé (Matouš 9:37, Matouš 13:39); symbol práce
a urgence (Přísloví 10:5)
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