Biblijos krūmai ir medžiai

Eil. Nr.

Augalas

1.

Gluosnis

2.

Alyvmedis

3.

Palmė

4.

Granatmedis

5.

Obelis

Augalo išvaizda
(paveikslėlis)

Augalo biblijinės istorijos aprašymas 4 sakiniai
Bet septintojo mėnesio penkioliktą dieną, kai būsite
nuėmę visą krašto derlių, švęsite VIEŠPATIES iškilmes,
kurios tęsis septynias dienas. Pirmoji ir aštuntoji diena
bus visiško poilsio dienos. Pirmąją dieną paimsite
hadaro medžio vaisių, palmės šakų, lapuočių šakelių
bei paupio gluosnių ir linksminsitės VIEŠPATIES, jūsų
Dievo, akivaizdoje septynias dienas.
8 Kartą medžiai suėjo patepti sau karaliaus.
Alyvmedžiui jie tarė:
'Būk mūsų karalius!' 9 Alyvmedis jiems atsakė: 'Argi aš
turiu liautis davęs savo riebų aliejų, kuriuo dievai ir
žmonės pagerbiami, ir eiti virš medžių linguoti?'
„Jeigu iš tikrųjų jūs klausysite VIEŠPATIES, savo
Dievo, balso, – jis tarė, – ir darysite, kas dora jo
akyse, paisydami jo įsakymų ir laikydamies visų jo
įstatų, nevarginsiu jūsų jokia liga, kuriomis varginau
egiptiečius, nes esu jus gydantis VIEŠPATS“. Paskui jie
atėjo į Elimus, kur buvo dvylika vandens šaltinių ir
septyniasdešimt palmių. Jie apsistojo ten prie
vandens.
33 Ant jos žemutinio apvado padarysi gumulus tarsi
granatmedžio obuolius iš mėlynų, violetinių ir tamsiai
raudonos spalvos siūlų aplink visą žemutinį apvadą –
aplink visą apvadą tarp gumulų bus auksiniai
varpeliai: 34 pirma auksinis varpelis, po jo
granatmedžio obuolys, ir taip pakaitomis aplink visą
žemutinį skraistės apvadą.
3Kaip obelis tarp miško medžių –
mano mylimasis tarp vaikinų.
Kaip smagu sėdėti jo paūksmėje,
ir jo vaisiai man saldūs.
4
Mane jis įvedė į pokylio menę,
ir jo ženklas viršum manęs buvo meilė.

Vietovė, kur auga,
minimas

Biblijos ištrauka

Izraelis

Kun 23,40

Šechemas ( Izraelis)

Ts 9,8-9

Elimai

Iš 15,26-27

Izraelis

Iš 28, 33-34

Jeruzalė

Gg 2,3-4

6.

Lauko lelija

28 Ir kam gi taip rūpinatės drabužiu?! Pasižiūrėkite,
kaip auga lauko lelijos. Jos nesidarbuoja ir neverpia,
29 bet sakau jums: nė Saliamonas pačioje savo
didybėje nebuvo taip pasipuošęs kaip kiekviena iš jų.

Izraelis

Mt 6,28-29

Ąžuolas

Tuomet jūs žinosite, kad aš esu VIEŠPATS, kai jūsų
užmuštieji gulės tarp savo stabų aplink aukurus ant
kiekvienos aukštos kalvos, ant kiekvienos kalno
viršūnės, po kiekvienu žaliu medžiu ir po kiekvienu
lapuotu ąžuolu, – kur tik jie aukojo malonius kvapus
visiems savo stabams.

Izraelis

Ez 6,13

Figmedis

7 Ji nuniokojo mano vynmedžius, pakenkė mano
figmedžiams; nulupo jų žievę ir numetė žemėn,
palikdama jų šakas baltas. 8 Raudok tarsi mergelė,
vilkinti ašutine,savo jaunystės vyro!

Izraelis

Jl 1,7-8

Asirija

Ez 31,3-5

Libanas

2 Krn 2,8-9

Izraelis

Iz 41, 19-20

13

7.

8.

9.

Libano kedras

10.

Kadagys

11.

Akacija

3 Štai! Asirija buvo lyg kedras Libano, – plačiomis
šakomis teikė miškui pavėsį, aukštaūgis, viršūnę
iškėlęs tarp debesų. 4 Šaltiniai jį maitino, požemio
vandenys jį išaugino augalotą, – jų srovės drėkino
žemę aplinkui ir upokšnius siuntė visų lauko medžių
link. 5 Todėl išlakumu pralenkė visus lauko medžius, –
suvešėjo jam šakos, pailgėjo jam šakelės nuo gausaus
vandens pumpuruose.
8 Atsiųsk man taip pat Libano kedrų, kiparisų ir
kadagio medžių. Aš žinau, kad tavo tarnai moka kirsti
medžius Libane. Mano tarnai atvyks ir dirbs kartu su
tavo tarnaiskad paruoštų man daugybę rąstų, nes
namai, kuriuos rengiuosi statyti, bus dideli ir
nuostabūs.
19 Prisodinsiu kedrų dykumoje – akacijų, mirtų ir
alyvmedžių. Auginsiu kiparisus tyrlaukiuose drauge su
guobomis ir pušimis, 20 kad matytų ir žinotų, stebėtų
ir suprastų, jog ranka VIEŠPATIES padarė visa tai, –
jog tai sukūrė Izraelio Šventasis.

