
                                                                                 

      ZGODBE SVETEGA PISMA
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1.



a) Biblija je sveta knjiga krščanstva, Sveto pismo.
b) Biblija je nastala v 3. in 2. stoletju pred našim štetjem. Stara zaveza je 

večinoma pisana v hebrejščini, nekaj je pisano tudi v aramejščini in grščini, 
medtem, ko je Nova zaveza pisana izključno v grščini.

c) Zunanja zgradba Biblije; sestavljena je iz 72 knjig. Od tega je 45 knjig Stare 
zaveze in 27 knjig Nove zaveze.

d) Stara zaveza obsega  : 

 Pentatevh (Peteroknjižje ,Postava)
- 1. Mojzesova knjiga (Geneza)
- 2. Mojzesova knjiga (Eksodus)
- 3. Mojzesova knjiga (Levitik)
- 4. Mojzesova knjiga (Numeri)
- 5. Mojzesova knjiga (Devteronomij)

 Preroki
- Zgodnji preroki  : Jozue, Sodniki, 1.Samuelova knjiga, 

2.Samuelova knjiga, 1.knjiga kraljev, 2.knjiga kraljev
- Poznejši preroki  : Izaija, Jeremija, Ezekiel, Ozej, Joel, 

Amos,Abdija, Jona, Mihej, Nahum, Habakuk, Sofonija, Agej, 
Zaharija, Malahija

 Spisi
- Veliki:   Psalmi, Job, Pregovori
- Mali  : Ruta, Visoka Pesem, Pridigar, Žalostinke, Estera, Daniel, 

Ezra, Nehemija, 1.kroniška knjiga, 2.kroniška knjiga

 Devterokanonične knjige
- Zgodovinske  : Judita, Tobija, 1.knjiga Makabejcev, 2. knjiga 

Makabejcev
- Modrostne:   Knjiga modrosti, Sirah
- Preroške  : Baruh – Jeremijevo pismo
- Dodatka devterokanoničnima knjigama  : Estera(grška), grški 

dodatki k Danijelu

                                    Stara zaveza obsega čas pred Kristusovim rojstvom.

e) Nova zaveza obsega  
   Zgodovinske

- Evangelij po Mateju
- Evangelij po Marku
- Evangelij po Luku
- Evangelij po Janezu
- Apostolska dela

 Modrostne
- Pismo Rimljanom
- 1. pismo Korinčanom
- 2. pismo Korinčanom
- Pismo Galačanom
- Pismo Efežanom



- Pismo Filipljanom
- Pismo Kološanom
- 1. pismo Tesaloničanom
- 2. pismo Tesaloničanom
- 1. pismo Timoteju
- 2. pismo Timoteju
- Pismo Titu
- Pismo Filemonu
- Pismo Hebrejcem
- Jakobovo pismo
- 1. Petrovo pismo
- 2. Petrovo pismo
- 1. Janezovo pismo
- 2. Janezovo pismo
- 3. Janezovo pismo
- Judovo pismo

 Preroške
- Razodetje (Apokalipsa)

Nova zaveza opisuje Kristusovo rojstvo, ter čas po kristusu.

f) Pomen Biblije  

Biblija ima za Jude velik pomen saj vsebuje mnogo podatkov o njihovi zgodovini 
ter o dogajanju v Palestini okoli leta nič. Biblija ima danes velik pomen  za 
današnjo vero in kulturo. Biblija je tudi najbolj brana knjiga v zgodovini.

g) Literarne vrste v Svetem pismu - Bibliji  
 
V Bibliji zasledimo tri literarne zvrsti: epska, lirska, dramska. V Bibliji prevladuje 
epika oz. pripovedništvo. O dramatiki skoraj ni sledu, o liriki pa je več sledu in je 
tudi precej pomembna.

h) Slovenski prevod Svetega pisma Biblije  

V slovenščino je celotno Sveto pismo prvi prevedel Jurij Dalmatin leta 1584.
Že pred njim je Primož Trubar leta 1582 prevedel samo Novo zavezo (Ta celi novi
testament)
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Predstavitev oseb:

1. Adam in Eva sta prva človeka na zemlji. Bog ju je ustaril šesti dan svojega stvarjenja 
Sveta. Bog ju je posadil v vrt v Edenu (raj, paradiž). Nista se sramovala drug drugega, 
kajti bila sta naga. Eva je bila naivna in je oba zapeljala v greh, ker je poslušala 
prevarantsko kačo. Do tedaj ko sta jedla prepovedane sadeže iz drevesa spoznanja 
dobrega in hudega, sta živela lagodno življenje brez greha. Od tedaj naprej ju je bilo 
tudi sram, ker sta bila naga.

2. Kajn in Abel sta bila sina Adama in Eve. Kajn je bil poljedelec, Abel pa je pasel 
drobnico. Kajn je bil zelo zavisten in jezen. Ko sta nekega dne darovala, se je bog na 
Abelovo daritev ozrl,  na Kajnovo pa ne. Zato je Kajn ubil Abela. Bog je Kajna izgnal 
iz dežele.

3. Noe je bil sin Adama in Eve. Noe je bil pravičen, brezgrajen. Bog mu je sporočil da bo
ustvaril vesoljni potop, ker je na svetu preveč hudobije, zato naj Noe zgradi barko in 
nanjo spravi od vsake živalske vrste en par – samca in samico. Noe je res zgradil 
barko in štirideset dni ter noči prebil na vodi. Tako so vse živalske vrste preživele, ter 
z njimi tudi Noe s svojo družino.

4. Abraham je svetopisemska oseba, katero je skušal sam Bog. Abraham je zelo veren 
zato posluša vse ukaze Boga. Za boga bi daroval celo svojega sina Izaka. Abraham 
velja v judovstvu in krščanstvo (ter celo v islamu) za zelo pomembno osebo.

5. Mojzes je vodja judovskega naroda pri izhodu iz Egiptovske dežele. Judovsko 
ljudstvo je peljal v obljubljeno deželo. Na gori Sinaj je Mojzes od Boga prejel Deset 
Božjih zapovedi. Mojzes velja za pomembno osebo v krščanstvu in tudi v islamu.

6. Peter je eden od 12 Jezusovih apostolov.Njegovo izvirno ime je Simon Jonov sin. 
Danes ga poimenujemo Peter (včasih tudi Simon Peter). Jezus je Petra  spoznal ob 
Genezareškem jezeru, v zgodbi Obilni ribji lov. Peter je bil po Jezusovi smrti tisti, ki 
je največkrat ogovoril množice o Jezusu iz Nazareta. Kasneje je postal tudi prvi papež.

7. Pilat (Poncij Pilat) je bil rimski guverner Judeje. Pilat je dal usmrtiti Jezusa, čeprav je 
bil nedolžen, ker je tako zahtevalo ljudstvo. Pilat si je tudi umil roke, da on ne bi bil 
kriv za Kristusovo smrt.

8. Juda Iškarijot je tisti izmed 12 Jezusovih apostolov, ki je Jezusa izdal. Juda se 
dogovori z velikim duhovnikom Kajfo, da izda Jezusa za 30 srebrnikov. Izdal ga je z 
poljubom – tako so vojaki lahko vedeli koga aretirati. Juda je nato zardi vesti vrnil 30 
srebrnikov in se obesil.

9. Janez Krstnik naj bi bil spočet po čudežu – kakor Jezus. Ko je Janez Krstnik odrasel 
je v sebi začutil Božji klic. Tako se je odpravil v puščavo in jedel kobilice ter med 
divjih čebel. Hodil je po vsej jordanski pokrajini, ter ljudi pozival k spreobrnjenju in 
poboljšanju. Tiste, ki so se res sklenili poboljšati je krstil v reki Jordan. Krst 
(potapljanje v vodo) je starodavni simbol očiščevanja.Janez je bil obglavljen v 
Herodovi ječi na željo njegove hčerke Salome. 

10. Herod Veliki je bil vladar Judeje. Ukazal je pomor vseh prvorojenih otrok, da bi se 
tako znebil Jezusa. Kajti slišal je da se je rodil Jezus – judovski kralj. Dal je tudi 
obglaviti Janeza Krstnika. V ječo je spravil tudi Petra, ki se je rešil s pomočjo angela.
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Kratke obnove zgodb:

1. Stvarjenje sveta
Bog je v sedmih dneh ustvaril celotno zemljo. Prvi dan je ustvaril nebo in 

zemljo. Vse je bilo pusto in prazno. Ustaril je še ta dan svetlobo - dan in temo - 
noč, ter jutro in večer. Drugi dan je ustvaril kopno, vode in nebo. Tretji dan je Bog 
razdelil kopno in morje, ter ustvaril zelenje, ter drevje. Videl je da je dobro 
ustvaril. Četrti dan je ustvaril dve luči ki bodo svetile na zemljo. To sta bila Sonce 
in Luna. Naredil je tudi zvezde. Peti dan je ustvaril morske živali in ptice ter jim 
rekel: množite se! Šesti dan je ustvaril živa bitja laznino ter polsko divjad. Po svoji
podobi je ustvaril tudi človeka, ter mu rekel: ''gospoduj ribam morja, pticam neba, 
živini in vsem zverem zemlje in vsej laznini, ki leze po zemlji.'' Da človeku ne bi 
bilo dolgčas je ustvaril tudi pomočnico. To je bil šesti dan. Sedmi dan je Bog 
počival po vsem delu ki ga je opravil.

2. Adam in Eva
V vrt v Edenu je Bog posadil Adama in Evo – prva človeka. Rekel jima je le da

ne smeta jesti iz drevesa spoznanja, ki je bilo na sredini vrta. Nekega dne je Eva 
srečala kačo in ta jo je nagovorila, da naj jesta iz drevesa spoznanja, ker bosta 
spoznala dobro in hudo. Adam in Eva sta je jedla sadove drevasa spoznanja 
dobrega in hudega. Spoznala sta, da sta naga, ter si priskrbela smovine liste. Tedaj 
je Bog poklical Adama in odkril, kaj sta zagrešila. Bog ju je izgnal iz raja.

3. Kajn in Abel
Kajn in Abel sta bila sinova Adama in Eve. Kajn je bil poljedelec, Abel pa 

pastir drobnice. Nekega dne sta ob darovala Bogu. Bog je opazil darovanje Abela, 
na Kajna pa se ni ozrl. Kajn je bil zelo jezen, zato je ubil svojega brata. Bog je 
izgnal Kajna iz dežele, da je taval po svetu.

4. Noe
 Noe je bil pravičen mož. Nekega dne mu spregovori bog, da naj zgradi barko, 

ker bo naredil vesoljni potop zaradi preveč hudobije na zemlji. In res je Noe 
zgradil barko, ter nanjo spravil par vsake živalske vrste ter svojo družino kakor mu
je Bog ukazal. Na vodi so bili 40 dni in 40 noči. Ko je povodenj upadla, je barka 
pristala na Araratskem gorovju. Noe je spustil vrana, ta pa mu je prinesel oljčno 
vejico, kar je pomenilo, da je konec vesoljnega potopa.

5. Babilonski stolp
Noetovi sinovi so se po potopu razširili po celotnem svetu. Vsa zemlja je imela

en jezik in isto govorico. Na neki ravnini v Senaarski deželi so pozidali mesto s 
stolpom do neba. Nekega dne je s stolpa stopil Bog in ljudi razkropil po vsem 
svetu. Mesto se je poimenovalo Babel, ker je tam Bog zmešal jezik vse zemlje in 
jih razkropil po vsej zemlji.

6. Mojzes
Mojzes se je rodil v času ko se je Egipt bal Izraelovih sinov, ki so se hitro 

množili. Zato so pri porodu ubili vse Izraelske dečke, tako da so jih vrgli v Nil. 
Neka žena je svojega dojenčka skrivala tri mesece. Nato ga je položila v pletenico 



in postavila v ločje v Nilu. Tedaj se je v Nil prišla kopat faraonova hči in našla 
dečka, ter ga poimenovala Mojzes. 

Ko je Mojzes nekega dne pasel drobnico ga je iz gorečega grma ogovoril sam 
Bog. Rekel mu je naj odpelje judovske sužnje iz Egipta v njihovo obljubljeno 
deželo. In res je Mojzes odpeljal ljudstvo skozi puščavo. Vseskozi je z njimi hodil 
Bog. Prehodili so tudi Rdeče morje s pomočjo čudeža, ter pogubili Egiptovsko 
vojsko. Ko niso imeli hrane jim je poslal Božjo Mano, da so se najedli. Med potjo 
je Mojzes odšel na goro in Bog mu je dal deset božjih zapovedi. Ker Mojzesa 
dolgo ni bilo, si je ljudstvo izmislilo malika, ter začeli častiti zlato tele, ki so ga 
ulili iz uhanov in podobnega. Ko je Mojzes prišel nazaj dol z gore, se je zelo 
razsrdil, ter sežgal zlato tele. Nadaljevali so pot. Ko so prišli do Moabskega 
planjav, je Bog Mojzesu vso deželo, ki jo je namenil ljudstvu. In v tej Moabski 
deželi je Mojzes tudi umrl. Mojzesa so objokavali 30 dni.

7. Samson
Samson je vzel za ženo eno izmed Filistejk. Takrat so Filistejci gospodovali 

nad Izraelom. Nekega dne je vanj šinil duh in pobil je trideset Filistejcev, ker so 
ustrahovali njegovo ženo. Samson je tudi zažgal polja, vinograde in oljke 
Filistejcem. Zato so Filistejci pritisnili na Jude in zahtevali da pripeljejo Samsona.
Zvezali so Samsona in ga izročili Filistejcem. Ko so se mu Filistejci posmehovali, 
je vanj šinil Gospodov duh in je z oslovsko čeljustjo pobil tisoč filistejskih mož.
Njegova žena je bila podkupljena in je od njega probala izvedeti, kako ukrotiti 
njegovo moč. Trikrat jo je nalagal, tretjič pa ji je povedal po resnici. In ko je 
Samson zaspal so mu postrigli lase. Ostal je brez moči.Iztaknili so mu eno oko. 
Zato se je odločil, da se bo maščeval.  Med daritvijo Filistejcev je Samson podrl 
dva stebra hiše, in tako pobil 3 tisoč mož ter tudi sebe.

8. Salomon
Prišli sta k Kralju Salomonu dve ženi. Vsaka je imela svojega otroka, ko pa so 

ponoči spali je ena izmed njiju zadušila otroka, s tem ko je ležala na njem. Sedaj 
pa so se prepirali, od katere je otrok, ki je preživel. Salomon je rekel: presekajmo 
dečka na pol in ga razdelimo med ženi. Ena žena je takoj zavpila nikar, da naj 
dečka dodelijo drugi ženi. Druga žena pa je rekla, da ga naj kar presekajo. Tako je 
kralj Salomon modro ugotovil, čigav je otrok.

9. Jezusovo rojstvo
V šestem mesecu je angel Gabrijel prišel oznanit Mariji, da je brezmadežno 

spočela Božjega sina Jezusa. Tiste dni je potekalo popisovanje ljudstva. Jožef in 
njegova zaročenka Marija sta odšla v Betlehem, kjer se je rodil Jezus. V Betlehem 
so Jezusa prišli častiti pastirji, katerim je angel dal znamenje, da se je rodil Božji 
sin. Obiskali so ga tudi Trije kralji, ki so sledili Jezusovi zvezdi.

Angel je Jožefu sporočil, da naj z družino odide v Egipt, ker bo herod pobil vse
prvorojence. In res so odšli. Herod je bil zelo jezen. Ko je Herod umrl, se je 
družina vrnila iz Egipta, ter se naselila v Nazaretu.

10. Jezusova dela
Jezus je hodil po puščavi in skušal ga je sam hudič.  Jezus se je uprl vsem 
njegovim skušnjavam, in hudič je odstopil od njega. 
Jezus je učil ob Genezareškem jezeru ribiče. Rekel jim je naj vržejo mreže v vodo. 
In res. Iz vode so potegnili toliko rib, da so mreže komaj zdržale. Vsi so ga častili. 



Tako so odšli z njim Peter, ter Jakob in Janez. To so bili njegovi prvi apostoli. 
Jezus je naredil več čudežev, ter veliko dobrih del. Ozdravil je mrtvoudnega, 
odpustil je grrešnici, ker je ljubila, obudil je Jairovo hčero, ozdravil je stotnikovega
služabnika, obudil je Lazarja

11. Jezusova smrt
Jezus je svojim učencem povedal, da so mu ure štete. V Betaniji ga je neka 

žena mazilila z oljem, in bila tako zapisana v Evangelij. Jezus je imel s svojimi 
apostoli zadnjo večerjo, kjer jim je naznanil, da ga bo eden izmed njih izdal. Tako, 
so večerjali. Nato so odšli na Oljsko goro, kjer je Juda izdal Jezusa s poljubom. 
Jezusa je aretirala vojska, ter ga odpeljala. Apostoli pa so se razbežali.

Izdajalca Judo je začela peči vest, zato je 30 srebrnikov, za kolikor je izdal 
Jezusa vrnil, ter se obesil. Jezus pa je bil na sodbi pred Poncijem Pilatom. Ta ga je 
obsodil na smrt, samo zato, ker je tako hotelo ljudstvo. Sam Pilat pa si je umil 
roke, v znamenje da on ni kriv. Tako so Jezusa bičali, nato pa ga odpeljali na 
Golgoto, kjer so ga križali z ostalima dvema razbojnikoma. N križu so ga 
zasmehovali, ter pljuvali po njemu. Jezus je ob večeru izdihnil. 

Jožef njegov učenec, je prišel po telo, ga povil v tančico, ter ga nesel v grob, ki 
je bil izsekan v skalo. Pred grob so zvalili skalo, da njegovega telesa nebi mogli 
odnesti pa so poleg postavili še stražo. Tretji dan po Jezusovi smrti  je prišel angel 
iz nebes, ter odvalil skalo. Jezus je vstal od mrtvih. Jezus se je prikazal svojim 
učencem ter Mariji. Jezus se je nato prikazal še učencema na poti v Emavs. 

4.

Stvarjenje sveta

- je vel  -  je zakrival (tančica, pajčolan)
- oblok - pod oblokom vrat; se je razprostiral modri oblok
- bilje - rastlinje, zelenje
- sličen - podoben
- laznina - manjše živali, ki lezejo
- živež - kar se potrebuje zlasti za prehranjevanje ljudi

Ideja zgodbe je predvsem, da moramo biti poslušni, ter ne tako samosvoji, kot smo 
marsikdaj. Velikokrat nas je sram tistega, kar imamo, pa nas ne bi bilo treba biti sram, in bi 
bili lahko ponosni ( v primeru zgodbe je to kar samo človeško telo)

Paralelizem členov: 
- Bog je rekel:
- Bog je videl, da je dobro.


