Hesla 2020
Legenda k symbolům
Inspirací pro vizuál grafiky hesel na rok 2020 se staly
stylyzované symboly křesťanské a židovské víry. U každého
symbolu je krátká analogie a vysvětlení. Mnohé
z nich vychází z řecké abecedy a jazyka a některé byly
adaptované prvnímy křesťany, jako symboly naděje, víry,
záchrany a poslušnosti.
Ke všem symbolům by se zajisté dalo napsat mnohem
více, ale koho to zajímá více, může si určitě dohledat další
informace.

Davidova hvězda v podstatě nenese žádné náboženské poselství, protože nevznikla
na reprezentaci náboženství. Tento symbol se používal spíše jako dekorace a později jako talisman
proti démonům a zlým duchům. Jako židovský symbol se začal používat až po čase, jak se na ni
začaly nabalovat další významové vrstvy. Král David je ztělesněním židovské nezávislosti a zároveň
mesiášského očekávání. Hvězda byla také přijata jako symbol Izraele a je vyobrazena na vlajce státu.
K symbolu Davidovy hvězdy je hodně zdrojů a významů, nám může připomínat například stát
Izrael, hvězdu narozeného Spasitele, krále Davida, nebo také připomínku Holokaustu.
Kotva je/byla symbolem prvních křesťanů v prvním století během římské persekuce. Přijali
kotvu jako symbol naděje, protože kotva byla ve starověku považována za symbol bezpečnosti.
Apoštol Pavel v listě židům píše o pevném zakotvení v naději v Božích zaslíbeních. Symbol kotvy
se v prvním století používá hlavně na označení hrobek křesťanů a katakomb.
Židům 6,19
V ní jsme bezpečně a pevně zakotveni, jí pronikáme až do nitra nebeské svatyně,...
IC XC NIKA — Ježíš Kristus si podmaňuje. IC a XC jsou první a poslední písmena v řeckých
slovech Ježíš a Kristus. Slovo NIKA je propojeno s významem výhry. Tato formule byla historicky
velice populární ve východní tradici a často vyobrazována na ikonách.
Nám to ukazuje na to, že Ježíš je vítěz a každý kdo tomu uvěří je zachráněn. Připomíná nám to
i apoštol Pavel v listu Římanům 8,31–39: Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? ...
anebo apoštol Jan v 1. Janově 5,1–5:
... Kdo jiný přemáhá svět, ne-li ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží?
Ryba byla symbolem používaným jako prostředek k diskrétní identifikaci spoluvěřících v době
pronásledování.
Tento symbol pochází z jakési starověké písmenkové skládanky, neboli kryptogramu, pro větu:
Ježíš Kristus, Boží syn, Spasitel. V řečkém přepisu: Iésús Christos Theú Huiós, Sótér.
Když se vezmou první písmena každého slova a poskladají se do jednoho, tak nám z toho vznikne
slovo Ichthus, nebo Ichthys, což v řečtině znamená ryba.
Samozřejmě nám to také připomíná, že máme být rybáři lidí, tak jak povolal Ježíš některé své
učedníky.
Marek 1,17: Ježíš jim řekl: “Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí.”
PX jsou dvě řecká písmena. Tato dvě písmena jsou prvními písmeny v řeckém slovu Kristus.
P a X je tedy pro Krista monogramem.
Řecké slovo „Kristus“ je ekvivalentem pojmu Mesiáše nebo „Pomazaného“.
Symbol PX se používal na mnoha místech a díky svému malému rozměru bývá často začleněn
do jiných obrazců.
Marek 8,27–29:
Ježíš se svými učedníky vyšel do vesnic u Cesareje Filipovy. Cestou se učedníků ptal:
„Za koho mě lidé pokládají?“ Řekli mu: „Za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a někteří za jednoho
z proroků.“ Zeptal se jich: „A za koho mě pokládáte vy?“ Petr mu odpověděl: „Ty jsi Mesiáš.“
Α Ω (alfa, omega) jsou první a poslední písmena v řecké abecedě. Ve Zjevení Janově Ježíš říká:
Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Tím vyjadřuje to, že je tady od počátku až do konce a tím,
že je věčný. Byl, Je a Bude. Janovo Zjevení bylo původně napsáno v řeckém jazyce, čímž tento
symbol nabral na praktickém porozumění čtenáře.
Zjevení 1,8: „Já jsem Alfa i Omega,“ praví Pán Bůh, který je, který byl a který přichází, ten
Všemohoucí.
Alfa a Omega je velice silným vyjádřením toho, že Bůh Je. (Exodus 3,14; Jan 18,5–6)

