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12, Svätá zem 

Väčšina udalostí posvätnej histórie je spojená so Svätou zemou, o ktorej je dobré 

vedieť viac a podrobnejšie. Herodot nazýva túto oblasť Filištínskou Sýriou a aj Gréci 

neskôr robili rozdiel medzi Filištínskou a vnútornou Sýriou. Pomenovanie Palestína 

vošlo do používania až po 5. storočí pred Christom a v Starom Zákone sa tento 

pojem nenachádza. Toto územie sa často nazývalo Kanaánskou zemou, pretože 

najviac jeho obyvateľov bolo Kanaáncov. Toto územie je tiež známe ako „Zasľúbená 

zem“ - zem prísľubu, ktorá bola daná Abrahámovi. Po jej dobytí Izraelitmi sa začala 

nazývať „Izraelskou zemou“ alebo „Izraelom“. Pomenovanie „Svätá zem“ vošlo do 

používania až v stredoveku. Vo všeobecnosti sa Palestínou nazýva územie od Dánu 

po Beršabe (Sud 20, 1). Teritórium tejto zeme sa rozprestiera od južných svahov hory 

Ermon (Jermon, Hermon) až po okraje južnej púšte Negeb, na západe je obmývaná 

Stredozemným morom a na východe prechádza do Jordánskej nížiny. V gréckej aj 

rímskej dobe si mysleli, že Palestíne patria aj územia na východ od Jordánu, 

Zajordánsko. Osobitú pozornosť si zasluhuje aj dolina rieky Jordán. 

Vychádzajúc z politického rozdelenia krajiny v dobe Izraelského kráľovstva, 

možno jej severnú časť nazvať Samáriou, Severným kráľovstvom alebo Izraelom a jej 

južnú časť Judskom, Južným kráľovstvom. Osobite sa ešte pomenúvajú dve oblasti 

na krajnom juhu i severe - Negeb a Galilea. 

Pomenovanie Galilea pochádza z hebrejského slova označujúceho „okolie“ 

a bezpochyby je súčasťou teritória označovaného ako „Filištínske okolie“ (Joel 3, 4). 

Prirodzenou severnou hranicou Galilei je úzke koryto - úžľabina rieky Litáni na 

severozápade a hora Ermon na severovýchode. Južnú hranicu vytvárajú horské 

reťaze hory Karmel na juhozápade a hora Gelboe na juhovýchode. Severná časť 

Galilei je hornatá, pahorky dosahujú 914 m. Južná časť Galilei je kopcovitá so 

širokými dolinami, zostupujúcimi na juh k širokej doline Jezreél. 

Pomenovanie Samária pochádza z názvu hory, na ktorej izraelský kráľ Omrí 

postavil mesto a urobil ho hlavným mestom ríše (1Kr 16, 24). V súlade so svojimi 
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politickými zámermi, Asýrčania, pokoriac Samáriu, vyhnali odtiaľ väčšinu Izraelitov 

a zaľudnili Samáriu zajatcami iných národností. Zmiešaním týchto zajatcov 

s pôvodným obyvateľstvom, ktoré zostalo, vzniklo nové spoločenstvo, ktoré 

nazývame Samaritáni. Severnou hranicou Samárie bola dolina Jezreél, východnou 

rieka Jordán, západnou Stredozemné more, hoci pobrežná nížina bola len 

zriedkakedy pod kontrolou Izraelitov. Na juhu niet jasnej prirodzenej hranice, no 

známe je, že Befil sa nachádzal na južnej hranici. Väčšina územia Samária je hornatá, 

mnohé hory presahujú 600 m. Široké doliny sa zavlažujú najmä dažďami. Západná 

časť Samárie je viac rovinatá pobrežná nížina, na ktorej prevláda blatistá pôda 

a duny. Neúrodná východná časť sa strmšie spúšťa k rieke Jordán. 

Oblasť medzi južnou hranicou Samárie a Negebom sa zvyčajne nazýva Judsko. 

Tento názov pochádza z mena jedného z dvanástich Jakubových synov - Judu, ktorý 

bol zakladateľom pokolenia, z ktorého vzišla dynastia kráľa Dávida. Hornatá časť 

Judska je o niečo vyššia a skalnatejšia, než Samária. Jeho doliny sú úzke, často menej 

úrodné a pokryté väčšími kameňmi. Na východe hory zostupujú k Mŕtvemu moru, 

vytvárajúc tak Judskú púšť. Na západe, rovnako, hory postupne zostupujú 

a vytvárajú kopce s dolinami, ktoré sú veľmi úrodné a poskytujú množstvo plodov, 

ovocia. Za kopcami leží pobrežná nížina. 

Biblický Negeb je oblasť na juh od Beršabe. Je to ohromná púšť, kde kvôli 

nedostatku vlahy je aj rastlinstva veľmi málo. Zavlažovala sa zväčša rosou 

a studňami. Negeb bol vždy osídlený, ľudia kultivovali pôdu od kameňov, 

vykopávali studne a pod. Robili to napr. Nabatejci. 

Na teritóriách medzi Negebom a Sinajom sídlili Amalekiti, potomkovia 

Amaleka, vnuka Ézava, syna Elifáza a jeho vedľajšej ženy Tamny (1M 36, 12). 

Takmer hneď po východe Izraelitov z Egypta Amalekiti napadli Izrael, no boli 

Jozuom porazení pri Rafidime (2M 17, 8-16; 5M 25, 17-19). Od tých čias existovalo 

medzi Izraelom a Amalekom nepriateľstvo. V dobe sudcov ozbrojené vojska 

Amaleka, spolu s Moabcami a Midjáncami prepadávali Izrael, lúpili a pustošili (Sud 
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3, 12-13). V dôsledku víťazstiev Saula (1Kr 15, 7) a Dávida (1Kr 27. kap.) sa ich moc 

zlomila a takmer úplne zanikli. V dobe Ezekiáša 500 mužov z pokolenia Simeon 

pobilo zvyšok Amalekitov pri hore Seir (1Kron 4, 42-43). 

Oblasť medzi Jordánskou nížinou a Sýrskou púšťou nemala vlastné 

pomenovanie. Zajordánskom nazvali toto územie obyvatelia žijúci na západnom 

brehu Jordánu. Novozákonná Perea označuje to isté územie. Zajordánsko je náhorná 

rovina, južná časť východnej horskej reťaze. Táto plošina sa strmo dvíha od 

Jordánskej nížiny a potom postupne klesá k Sýrskej a Arabskej púšti. Zavlažovaná je 

systémom riek a potokov, ktoré vytvorili hlboké úžľabiny na svojej ceste 

k Jordánskej nížine a sama tvorí prirodzenú hranicu. Zajordánsko sa zvyčajne delí 

na: Bašan, Galaád, Ammón, Moab, Idumeu (Edom). 

Bašan objíma východnú časť Horného Jordánu a Galilejské more. Vrchy sú tu 

najmä vulkanického pôvodu a preto je tento kraj veľmi úrodný. 

Galaád, južná časť Horného Jordánu (Jarmuk), je charakteristický množstvom 

dolín s nádhernými pastviskami obkolesenými horami a zalesnenými kopcami. 

Južná hranica Galaádu nie je vyhranená jasne. Niektorí sa domnievajú, že siahal až 

k Arnonu (dnes Vadi Muraba’at), no väčšina je za potok Jabok (Ez-Zarka). 

Moab sa nachádzal medzi Arnonom a Vadi-Gaza (Zered), no niekedy (občas) 

jeho severná hranica bola severnejšie než rieka Arnon. „Moabske roviny“, medzi 

Vadi-Nimrin a Mŕtvym morom; sa tiahli k Hizbanu a Madebe. Moabčania boli 

príbuzní s Ammončanmi a oba tieto národy boli v príbuzenstve s Izraelom. Oni 

vyhnali Emimov a zaujali ich krajinu (5M 2, 10-12). Jednako do doby objavenia sa 

Izraelitov v Zajordánsku, Amorejci na čele so Sigonom, kráľom Esebana, zatlačili 

Moabcov a Ammoncov odňatím ich území medzi Arnonom a Jabokom (4M 21, 13. 

26-30). Pri rozdelení Kanaánu a Zajordánska medzi pokolenia Izraela, pokolenie 

Ruben dostalo do dedičstva územie Moabcov. Moabci boli pohania, ich hlavným 

bohom bol Chamos (Kemoš). Na kameni Meši, mimo Kemoša, sa spomína ešte 

Aštar-Kemoš - istotne najvyššia bohyňa. Osud Moabcov bol v splynutí s Arabmi. 
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Idumea (Edom) je často označovaná oblasťou na východe púšte Araba, medzi 

Mŕtvym morom a Akabským zálivom. No v starozákonnej dobe sa nachádzala po 

oboch stranách púšte. Vysoký horský chrbát Seir, bol centrom idumejského teritória 

s hlavným mestom Selá (Pétra). Názov územia pochádzal z pomenovania národa, 

ktorý tu prebýval. Boli to Idumejci, potomkovia Ézava, ktorý dostal prímenie Edom 

(„červený“) za ryšavé vlasy a tiež preto, že predal svoje prvorodenstvo za šošovicu, 

ktorá kvitne takou farbou (1M 25, 25. 30-33). Keďže bola Idumea z troch strán 

obklopená púšťou, tak na rozšírenie územia bolo potrebné ísť na sever, čo ich 

priviedlo do vojny s pokolením Judu. Od doby kráľa Dávida bola Idumea 

podmanená Izraelskému kráľovstvu, no jej obyvatelia stále pomýšľali na nezávislosť, 

čo viedlo k neprestajnému nepriateľstvu medzi Idumejčanmi a Izraelitmi a potom 

s Judejcami. Kulmináciou tohto nepriateľstva bola účasť Idumejcov na zničení 

Jeruzalema (Ž 136, 7). Potom Idumejci ovládli celú Južnú Palestínu. Po vzniku 

Nabatee väčšia časť Idumee patrila tejto novej krajine. Západný Edom s časťou 

Judska v helénskej dobe tvoril samostatný útvar - Idumejské kráľovstvo s hlavným 

mestom v Chebróne. Na konci 2. storočia pred Christom bola Idumea obsadená 

Jánom Hyrkánom, ktorý Idumejcov násilne obrátil na židovstvo. Potomkom týchto 

nedobrovoľných prozelytov bol aj Herodes Veľký, ktorý svojím zavládnutím odňal 

„žezlo od Judy“ (1M 49, 10). Do tej doby boli Idumejci pohania, osobitosti ich kultu 

sa stali známe až po objavoch pri vykopávkach v ich svätyni v Pétre. Neďaleko 

Bocry boli taktiež nájdené hlinené figúrky bohyne plodnosti. Z osobných mien 

božstiev Idumejcov im biblisti priradili - Kosa. 

Čo sa týka priamej vzdialenosti od Galilejského mora po Mŕtve je 97 km. No 

kvôli krivolakosti toku rieky Jordán jeho dĺžka je okolo 325 km. Riečky z bohatých 

prameňov tečú zo svahov hory Ermon, tvoriac tak prítoky horného toku rieky 

Jordán. V biblických časoch bola na jej mieste blatistá nížina, ktorá prechádzala do 

Chule - jazera dlhého asi 16 km. Dnes blato aj jazero vyschli a horný tok prechádza 

do Stredného Jordánu a tu sa vlieva do Galilejského mora (jazera, -208 m.n.m.). Toto 



 - 50 - 

more sa tiež nazýva Genezaretské alebo Tiberijské jazero, a taktiež Kinneret (od 

kinnór - harfa). Má 21 km dĺžku a 13 km šírku a plochou skutočne pripomína harfu. 

More leží medzi Galilejskými vrchmi a Golanskými výšinami Zajordánskej vysočiny. 

Klimatické podmienky v doline rieky Jordán sú subtropické, no more je vystavené 

neočakávaným a silným búrkam. Na juhozápadnom brehu mora sa nachádza 

významná a niekedy veľmi úrodná Ginosarská nížina. Jordán prináša do Mŕtveho 

mora pomerne veľa soli. Toto more je najslanšie na Zemi. Jeho hĺbka je v strede 396 

m a je to najnižšie položené miesto sveta (-765 m.n.m.). Dĺžka mora je 77 km a šírka 

14 km v najširšom mieste. Nazýva sa ešte „Soľné more“ alebo „Východné more“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


