
STARE ZAVEZE, obsega 46
knjig. Za nas je Stara zaveza
pomembna predvsem zato,
ker se v knjigah Stare
zaveze Bog kaže kot
stvarnik, voditelj in
učitelj. Prav tako imamo v
stari zavezi MESIJANSKE
NAPOVEDI, oziroma
PREROKI SO
NAPOVEDOVALI PRIHOD
MESIJE ,TO JE JEZUSA. 

NOVA ZAVEZA, obseg 27
KNJIG za Kristijane je Nova
zaveza, pomembna iz
vidika, ker iz nje
spoznavamo Jezusovo
življenje, delo, življenje prve
Cerkve.
JEDRO NOVE ZAVEZE SO
ŠTIRJE EVANGELISTI TO,
SO:

MARKO
MATEJ
LUKA 
JANEZ 

SVETO PISMO ALI BIBLIJA

Svetemu pismu pravimo tudi
BIBLIJA, beseda BIBLIJA izvira
iz GRŠKE BESEDE, BIBLOS, ki
pomeni KNJIGA. 

Sveto pismo je se sestavljeno iz:

Zmoli molitev:

BOG
ČLOVEK

1.
Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernihin vžgi v njih ogenj svoje ljubezni. Pošlji svojega
Duha in prerojeni bomoin prenovil boš obličje zemlje. Molimo! Bog naš Oče, Sveti Duh nas
razsvetljuje in uči. Naj nam pomaga, da bomo v življenju spoznali, kaj je prav, in vselej radi
sprejemali njegove spodbude. Po Kristusu našem Gospodu. Amen.

2. Poglej video katehezo o Svetem pismu 
https://www.youtube.com/watch?v=e_ViGvdMTsE&t=1522s

3. Nastanek Svetega pisma
Nastajalo je VEČ TISOČ LET. Najprej se je Božja beseda ohranjala v USTNEM
IZROČILU, kasneje so jo zapisali. Prve knjige so bile napisane 1000 let pred
Kristusom, zadnja zapisana knjiga pa okrog 120 let po Kristusu.

4. Avtor Svetega pisma

Avtorstvo Svetega pisma pripisujemo tako Bogu, kakor človeku. Bog je po svojem duhu
navdihnil človeka, da je sprejel in nato tudi zapisal navdihnjeno Božjo besedo. 

5. Jezik:
KNJIGE STARE ZAVEZE so bile najprej napisane v HEBREJŠČINI in ARAMEJŠČINI. 
Nova zaveza je bila prvotno napisana v GRŠČINI, ele kasneje se prične Sveto
pismo prevajati v različnje jezike, najprej v LATINŠČINO. Sledijo prevodi v različne
jezike, med drugim tudi v SLOVENŠČINO. 

Prvo sveto pismo, ki je v celoti prevedeno v sloven čino je pripravil JURIJ
DALMATIN, pravimo ji tudi DALMATINOVA BIBLIJA iz leta 1584, gre za
"protestantski" prevod Svetega pisma. 
Katoličani pa dobimo prevod med leti 1784 - 1802, ki  ga pripravi JURIJ JAPELJ. 
 

www.kateheza.com

Sveto pismo
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SVETO PISMO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vodoravno 

2. izhod Izraelcev iz sužnosti v Egiptu 

5. jezik v katerem je pisana Nova 

zaveza 

7. najbolj moder kralj Stare zaveze 

8. od njega je največ pisem v Novi 
zavezi 

11. krajša od obeh zavez 

12. ime prvega človeka 

13. najkrajši do evangelistov 

14. glavna oseba Nove zaveze 

15. drugo ime za Sveto pismo 
 

    

navpično 

1. narod, ki priznava za sveto knjigo 

le Staro zavezo 

3.  knjig, govori o času od stvarjenja 
sveta do Jezusovega rojstva 

4. država, v kateri so bili Judje sužnji 
6. Jezusovi učenci 
9. pisec evangelijev, v Novi zavezi so 

štirje 

10. oseba stare zaveze, po njej se 

imenuje prvih pet knjig 
 

 


