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HEBREJSKÉ PÍSEMNICTVÍ: 
HISTORICKÉ SOUVISLOSTI  

Náboženství, vznik literatury na území Izraele a Palestiny 



OTÁZKY K ZAMYŠLENÍ  

 Jaké znáte hebrejsky psané literární pamatáky? 

 

 Kdo patřil mezi nejdůleţitější postavy  světových dějin a pocházel 

právě z Izraele, kde se hebrejsky psané památky tvořily? 

 

 Co víte o jeho ţivotě? 

 

 Proč je podle vás důleţité, abychom se o tomto člověku učili? 



VZNIK A VÝVOJ ŢIDOVSTVÍ  

 Judaismus je spjat se jmény Abrahám (narozen 

přibliţně 2000 př.n.l. v mezopotámském městě Ur), 

jeho synem Izákem a jeho synem Jákobem 

 dvanáct synů Jákobových poté zaloţilo dvanáct 

původních izraelských kmenů 

 první monoteistické náboţenství, Bůh nesmí být 

ale zobrazován 

 po připojení Judey k římské říši v 1. století př.n.l. 

byli Ţidé utlačováni, jejich víra nebyla v 

polyteistickém Římě podporována 
Poloha Judey – římské provincie 



ŢIVOT JEŢÍŠE KRISTA  

 Jan Křtitel (křest = rituální omývání v říčce 

Jordán) předpověděl brzký příchod mesiáše - 

spasitele 

 V Betlémě se kolem roku 0 narodil Ježíš 

Kristus, vyrůstal v Nazaretu, někteří ho 

povaţovali za mesiáše 

 Jeţíš od svých 30 let konal dobro a hlásal své 

přesvědčení spolu s dvanácti následovníky - 

apoštoly  

Andrea del Verrochio, Kristův křest, 1475 



SMRT JEŢÍŠE KRISTA  

 vysoce postavení ţidé se ale začali obávat vlivu 

tohoto potulného kazatele (pokřtěného Janem 

Křtitelem) a neuznávali některé jeho praktiky 

(uzdravování, práce v sobotu - o šabatu) 

 Za působení Pontia Piláta, prefekta judské 

provincie, byl Jeţíš v Jeruzalémě zajat (byl zrazen 

Jidášem Iškariotským) a popraven ukřiţováním, 

kříţ stál na hoře Golgota, králem Judey byl v té době 

Herodes Veliký 



VZNIK KŘESŤANSTVÍ  

 podle Bible tři dny po ukřiţování vstal Jeţíš z 

mrtvých, tím pokořil smrt a tím potvrdil své 

boţství 

 zprávu o svém zmrtvýchvstání předal 

apoštolům, toto svědectví se jmenuje evangelium, 

poté vystoupil na nebesa 

 nejprve byla evangelia předávána ústně, v 

průběhu prvního století byla zapsána a za pravá 

byla označena čtyři - Matoušovo, Janovo, Lukášovo 

a Markovo 

Andrea Mantegna - Vzkříšení - 1459 



ŠÍŘENÍ KŘESŤANSTVÍ  

 Jeţíšovi přívrženci poté zvěstovali zprávu o boţím 

synu v dalších částech římské říše, ale v polyteistickém Římě 

se museli aţ do čtvrtého století schovávat 

 tito první křesťané byli v podstatě Ţidé, kteří ale svou 

náboženskou praxi zjednodušili, aby měla větší šanci 

uspět (upuštění od mnoha svazujících ţidovských pravidel, 

zákazů a zvyků) a uznávali Jeţíše jako svého mesiáše 

 roku 313 n.l. bylo císařem Konstantinem křesťanství 

přijato a podporováno, aby pomohlo sjednotit obrovskou říši apoštolové 
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