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1. Co již víme o Bibli ?
• Bible má 2 části 

- STARÝ ZÁKON (hebrejská bible)

- NOVÝ ZÁKON (křesťanská bible)

• Bible je nejrozšířenější knihou na světě.

• Nejpřekládanější kniha.

• Ekumenický překlad Bible je kompletní překlad 
přijatý většinou církví.

• Bible je žánrově velmi pestrá.

• Pro věřící představuje Bible zdroj víry. Pro nevěřící 

je souborem historických a literárních textů.



…

• Biblické příběhy velmi krásným jazykem 
převyprávěli spisovatelé:

Ivan Olbracht  

Čtení z Biblí kralické

Biblické příběhy

Eduard Petiška 

Příběhy, na které svítilo  slunce



…

…



2. Nový zákon - evangelia

• NZ byl sepisován asi v letech 48 – 120 n.l.

• Hlavní postavou NZ je Ježíš Kristus – SPASITEL.

• Ježíš Kristus se obětoval, aby vykoupil hříchy 
lidstva.

• Jádrem NZ jsou čtyři evangelia, tj. zprávy         
o božím příchodu v podobě Ježíše.



Evangelia

1. Matoušovo evangelium

2. Markovo evangelium

3. Lukášovo evangelium  ---

4. Janovo evangelium



…
1. Matoušovo evangelium

navazuje na SZ.  Je psáno jednoduše. 
Zdůrazňuje příchod Ježíše Krista.

2. Markovo evangelium 

zdůrazňuje božský původ Ježíše Krista a jeho 
význam. Zmiňuje se o zázracích a skutcích 
Ježíše Krista.



…
3.  Lukášovo evangelium

je nejkrásnější.  Lze ho označit jako 
evangelium milosrdenství.

Vyjadřuje lásku k Bohu 

a ke všem lidem bez rozdílu.

Hlásá možnost spásy pro všechny.

4. Janovo evangelium se zaměřuje hlavně         
na zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Jan byl           
u Ježíšovy smrti. Často se v textech objevuje 
alegorie.



3.Nový zákon - epištoly

Epištoly jsou dopisy 

apoštolů věřícím. 

Nejvýznamnější jsou listy 

sv. Pavla. Cílem listů 

bylo vyvrátit pochybnosti 

křesťanů.



4. Zjevení Janovo

• Zjevení Janovo bývá označováno jako 
APOKALYPSA.

• Tento spis je o konci světa a posledním soudu.

• Je zde motiv postupného rozlomení sedmi 
pečetí, z nichž jedna přivádí na zem čtyři 
apokalyptické jezdce, kterým byla dána moc, 
aby čtvrtinu země zahubili mečem, hladem, 
morem a dravými šelmami.



…



5. Příběh Ježíše Krista

• Narozen v Betlémě za vlády Heroda Velikého.

• Matka Marie, otec Josef.

• Pokřtěn  Janem Křtitelem v řece Jordán.



…

• Vybral si 12 učedníků  - apoštolů – a s nimi 
procházel  Palestinu a zvěstoval příchod 
Božího království.

• Kázal, činil zázraky a uzdravoval nemocné.

• V roce 30 (? 33) zatčen. 

• Udal ho Jidáš. Zradil Ježíše pro 30 stříbrných.

• Soudil  ho Pilát Ponský v Jeruzalémě.  Pilát se 
obával Ježíšova vlivu na lid.



…



…
• Ježíš Kristus byl odsouzen.

• Po strastiplné cestě na popravčí vrch Golgata  
byl ráno ukřižován.

• Ježíšův kříž vztyčen mezi kříži dvou lotrů.

• Odpoledne Ježíš  na kříži zemřel.

• Za tmy sňat z kříže, zabalen do plátna a 
pohřben do skalního hrobu na tzv. Velký pátek.

• V noci mezi tzv.Bílou sobotou a nedělním 
Hodem Božím velikonočním  došlo                   
ke vzkříšení.



…


