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František Trstenský 



Názov	

•  Názov	 „Biblia“	 pochádza	 z	 gréčtiny	 a	 v	 doslovnom	
preklade	znamená	„knižky.“		

•  Nemáme	jednu	knihu,	ale	„knižnicu“,	tzn.	súbor	spisov,	
ktoré	vznikali	približne	od	10.	storočia	pred	Kr.	až	po	
začiatok	2.	storočia	po	Kr.		

•  Názov	„Sväté	písmo“	znamená,	že	Biblia	sa	chápe	ako	
zbierka	 posvätných	 spisov.	 Platí	 to	 pre	 židovské	
a	kresťanské	náboženstvo.		

•  Tieto	sväté	knihy	vznikli	z	Božej	iniciatívy	a	pôsobenia	
Ducha	Svätého	na	ľudí.	



Rozdelenie	

•  Kresťanská	Biblia	obsahuje	dve	veľké	zbierky	kníh.	

•  Prvá	 časť	 sa	 zvykne	 nazývať	 „Starý	 zákon“	 alebo	
„Stará	zmluva.“			

•  Prídavné	 meno	 “starý”	 neznamená	 „nepotrebný“.	
Odráža	 skutočnosť,	 že	 táto	 časť	 Svätého	 písma	 z	
chronologického	 hľadiska	 vznikla	 ako	 prvá.	 Preto	 sa	
niekedy	 používa	 aj	 výraz	 „prvý	 zákon“,	 alebo	
„hebrejské	Písma.“		

•  Druhú	 časť,	 ktorá	 sa	 volá	 „Nový	 zákon“,	 vytvorili	
Ježišovi	učeníci.		



Význam	

•  Židia	 nazývajú	 svoje	 sväté	 knihy	 „Tanak“,	 čo	 je	 skratka,	
ktorá	 vznikla	 z	 písmen,	 ktoré	 označujú	 tri	 časti	 Starého	
zákona:	Tóra	(Zákon),	Neviim	(Proroci),	Ketuvim	(Spisy).		

•  Pre	židovské	náboženstvo	je	posvätný	len	Starý	zákon.	

•  Pre	 kresťanov	 sú	 rovnako	 posvätné	 obidve	 časti	 Biblie,	
medzi	 ktorými	 vidia	 vzájomné	 neoddeliteľné	 prepojenie.	
Spolu	je	to	73	kníh.		

•  Kresťanstvo	prijíma	Nový	zákon	ako	naplnenie	prisľúbení,	
ktoré	 Boh	 dal	 v	 Starom	 zákone	 prostredníctvom	
patriarchov,	Mojžiša	a	prorokov.		



Poznanie	

•  Sväté	písmo	je	Božie	slovo	v	ľudskej	reči.		

•  Majme	 snahu	 čo	 najlepšie	 porozumieť	 historickým	
okolnostiam,	 spôsobu	 myslenia	 a	 výrazovým	
prostriedkom	tej	doby,	v	ktorej	ten	ktorý	autor	žil.		

•  Biblia	 bola	 napísaná	 v	 troch	 jazykoch.	 Starý	 zákon	
v	 hebrejčine,	 malá	 časť	 v	 aramejčine	 a	 len	 pár	 kníh	
v	gréčtine.	Celý	Nový	zákon	bol	zapísaný	v	gréčtine.		



Inšpirácia	

•  Výraz	 pochádza	 z	 latinčiny	 a	 doslova	 znamená	
„vdýchnutie“.	Práve	inšpirácia	odlišuje	Sväté	písmo	od	
svetskej	literatúry.		

•  Označujeme	 ním	 pravdu	 viery,	 že	 prvým	 autorom	
Svätého	 písma	 je	 Boh,	 ale	 zároveň	 sa	 plne	 uznáva	
dôležitosť	 ľudských	autorov,	ktorí	 tieto	 texty	napísali	
a	ktorých	voláme	„svätopisci“.		

•  Inšpirácia	 rešpektuje	 schopnosti	 svätopisca	 a	 jeho	
slobodu.	 Dôkazom	 toho	 je	 rôznosť	 štýlu	 a	
vyjadrovania,	ktorú	vidíme	u	rôznych	svätopiscov.		



Biblia	a	pravda	

•  Sväté	 písmo	 nie	 je	 manuálom	 histórie,	 astronómie,	 alebo	
zoológie	a	botaniky.	Na	to	máme	vedecké	disciplíny.		

•  Sväté	 písmo	 je	 Božím	 slovom,	 ktorým	 sa	 Boh	 prihovára	
ľuďom,	 ale	 svojím	obsahom	a	 formou	 sa	 viaže	 na	 dobu,	 v	
ktorej	 bolo	 zjavené.	 Týmto	 	 spôsobom	 vyjadrovania	 sa	
odborne	hovorí	literárne	druhy.		

•  Napríklad	v	Novom	zákone	 sú	 to	 genealógie,	 listy,	 výroky,	
blahoslavenstvá,	 podobenstvá,	 hymny,	 modlitby,	 katalógy	
čností	 a	 nerestí,	 atď.	 Každá	 táto	 forma	 má	 vlastné	
prostriedky	 vyjadrovania,	 ktorým	 sa	 odovzdáva	 pravda	
biblického	posolstva.		



Pomoc	vedy	

•  Potrebujeme	 pomoc	 archeológie,	 geogramie,	 etnológie,	
starobylých	 jazykov	 atď.,	 lebo	 Sväté	 písmo	 je	 Božím	
slovom,	avšak	„vteleným“	do	ľudského	slova	v	konkrétnom	
čase	a	priestore.		

•  Vďaka	 archeologickým	 vykopávkam	 boli	 nájdené	 mnohé	
lokality,	predmety,	mince,	keramika,	tabuľky	s	textami	atď.	

•  Viacerí	 pápeži	 označili	 púť	 do	 Svätej	 zeme	 za	 „piate	
evanjelium“,	 lebo	 návšteva	 biblických	 miest	 napomáha	
lepšie	pochopiť	dejinné	a	kultúrne	súvislosti	a	geogramiu.	

•  Viacerí	pútnici	dosvedčia,	že	po	návrate	z	púte	čítajú	Sväté	
písmo	s	väčším	porozumením	a	záujmom.		



Na severe hraničí štát Izrael s Libanonom a Sýriou, 
na východe s Jordánskom, na juhozápade s 
Egyptom a na západe so Stredozemným morom  



Územie delíme na 4 oblasti: Na 
západe je prímorská nížina. 
Stredom krajiny prebieha hornatá 
časť krajiny. Na východnej hranici 
je najhlbšia preliačina sveta. Na 
juhu je tropická púštna oblasť od 
Negeva po Sinajský polostrov.  










