
Když se vrátili do
své země, usadili
se v Nazaretu, na
s e v e r u . ( V i z
Mt 2,1 a 13-23.)
Josef tam
pracoval jako
tesař a Ježíš zde
vyrostl.

(Klíčový verš
shrnuje jeho
dětství.)

Dětství Krista
o Ježíšových dětských letech toho víme velmi málo.
Jedna příhoda, když Ježíšovi bylo dvanáct let, je
zaznamenaná v Lk 2,41-51. dozvídáme se, že Marie,
Josef a Ježíš šli do Jeruzaléma, aby oslavili slavnost
pesach (velikonoce). Každoročně kvůli tomuto velmi
zvláštnímu svátku, který připomínal vysvobození
Izraele z Egyptského otroctví (Ex 12), putovaly tisíce
Židů do chrámu.

při zpáteční cestě, po celodenním pochodu, Marie 
s Josefem zjistili, že Ježíš není k nalezení. Žádný 
z jejich příbuzných ani přátel o něm nic nevěděl. 
plni úzkosti se Marie s Josefem vraceli zpět 
do Jeruzaléma a trvalo ještě tři dny, než ho našli. Byl 
v chrámu, kde rozebíral otázky s náboženskými
vůdci, kteří byli ohromeni jeho rozumností.

Když mu rodiče sdělili, jak se o něho báli, dal jim
pozoruhodnou odpověď: „Nevěděli jste,“ řekl jim,
„že musím být ve věcech svého Otce?“ (Lk 2,49)

Marie s Josefem byli zmateni! plně nerozuměli, že je
Boží Syn a že má ojedinělí vztah s Bohem jakožto
svým otcem. Nicméně se s nimi vrátil ochotně do
Nazaretu a byl jim poslušný.

Narození a dětství
Ježíš se narodil přibližně před dvěma tisíci lety 
v Betlémě v Izraeli. Jeho zázračné narození se 
v mnoha zemích každoročně připomíná o vánocích.

Jeho matka Marie doprovázena svým manželem
Josefem přišla do Betléma. vydali se tam kvůli
výnosu římského císaře, aby se všichni lidé dostavili
do města svého původu, kde se měli nechat zapsat
kvůli výběru daní. Hostinec v Betlémě byl plně
obsazen, proto se narození Spasitele uskutečnilo 
v hospodářském stavení, kde namísto kolébky
posloužil žlab.

všechny neobvyklé okolnosti doprovázející Ježíšovo
narození byly naplněním slov, která před staletími
zapsal Boží proroci (Iz 7,14 a Mi 5,2). Můžeme si být
jisti, že římský vládce neměl ponětí o tom, že jeho
výnos povede k naplnění Božího plánu! Bůh však
měl vše zcela pod kontrolou!

Křesťané věří v „panenské početí“ pána Ježíše. to
znamená, že jeho početí byl zázrak v tom, že nemá
lidského otce. Bible jasně učí, že Josef nebyl jeho
otcem v přirozeném smyslu. to je význam slov 
z 24 a 25 verše našeho biblického úryvku. Jedná se
o jednu z nejdůležitějších křesťanských nauk.

první návštěvníci dítěte byli pastýři, kterým o jeho
narození řekli andělé.  

později přišli se svými dary mudrcové z východu,
aby jej uctili jako Krále. Když židovský král Herodes
uslyšel zvěst o nově narozeném Králi v Betlémě,
usiloval o jeho zabití. Marie a Josef vzali dítě a
uprchli do Egypta. tam zůstali až do Herodovy smrti.

KLÍčový vERš: Lukáš 2,52
„A Ježíš prospíval v moudrosti 

a v tělesném růstu a v přízni u Boha i u lidí.“

Narození a dětství1. lekce

Život Krista 
Blok A

tato lekce patří:

pŘEčtI SI: Matouš 1,18-25

B5 - toto je první z pěti bloků o životě Krista
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Na záKlaDě iNformací z biblicKého úseKu DoKoNči NásleDující výroK:
JMéNo „JEžÍš“, KtERé zNAMENá „SpASItEL“, JE vELMI pŘÍHodNé, pRotožE pŘIšEL ......................................

...............................................................................................................................................................

z biblicKého úryvKu opiš Dva verše, Které Nám pouKazují Na to, že „paNeNsKé početí“ Našeho páNa bylo

přeDpovězeNo starozáKoNNím proroKem:
I.

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................
II.

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

a) proč marie s josefem cestovali Do betléma?
...............................................................................................................................................................
b)  proč marie s josefem cestovali Do egypta?
...............................................................................................................................................................

a) uveď čtyři místa vyzNačeNá Na mapě a Ke KažDému z Nich uveď biblicKý oDKaz:
I. ..........................................................................................................................................................
II. ...........................................................................................................................................................
III. ...........................................................................................................................................................
Iv. ..........................................................................................................................................................

b) uveď správNé místo K NásleDujícím výroKům:
I JEžÍš tAM vyRůStAL. ................................................
II JEžÍš SE tAM NARodIL. .................................................
III JEžÍš tAM NALEzL útočIště. .................................................
Iv toto MÍSto NAvštÍvIL, Když Mu ByLo 12 LEt. ................................................

Napiš větu, ve Které uveDeš jeDeN rozDíl, Kterým se ježíš oD Nás liší:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

z LK 2,51 jasNě chápeme, že ježíš byl jaKo Náctiletý poDřízeN svým roDičům. co si z toho DNes může vyvoDit

mlaDý věřící?
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Život Krista Blok A

Narození a dětství1. lekce
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Jeho učení
zasahovalo
o b y č e j n é
lidi, protože
mu rozuměli.
č a s t o
p o u ž í v a l

podobenství, aby byl význam toho, co sděloval,
jasný. podobenství je „pozemský příběh s nebeským
významem“. tím, že pán dokresloval své učení
příhodami z každodenního života, usnadňoval
lidem, aby porozuměli významu jeho učení. podívej
se např. na podobenství o rozsévači (Mk 4,2-8). 
Lidé si začali uvědomovat, že kdykoliv promluvil,
říkal Boží slovo.

také předvedl zázračné činy, které dokáže
vypůsobit pouze Boží moc. označujeme je jako
„zázraky“. Některé souvisely s uzdravením
nemocných nebo posedlých démony. Jiné se týkaly
oblasti přírody jako např. utišení bouře (Mk 4,39).
Jeho zázraky byly důkazem, že je skutečně Božím
Synem. 

při jedné příležitosti poskytl svým učedníkům jiný
druh důkazu. Na jedné hoře se změnilo jeho celkové
vzezření do jiné podoby a zazněl hlas: „Toto je můj
milovaný Syn“. tuto událost nazýváme
„proměnění“. Bůh dovolil učedníkům, aby spatřili,
jak moc výjimečný je jejich Mistr (Mk 9,2-9).

Ačkoli žil velmi pokorný život, opravdu byl pánem
z nebes – Synem Božím v lidské podobě.

Když bylo Ježíšovi přibližně 30 let, započal svou
veřejnou službu. to znamená, že začal chodit na
různá místa, kde vyučoval, kázal a uzdravoval.
většinou zůstával v severní oblasti, galileji, kde
vyrostl. příležitostně však chodil i jižně do Judska.
(Najdi tato místa na mapě.)

Než Ježíš začal působit veřejně, došlo ke dvěma
důležitým událostem. Nejprve byl pokřtěn v řece
Jordán. Již nějakou dobu Jan Křtitel kázal, že Kristus
brzy přijde. vyzýval lidi, aby činili pokání ze svých
hříchů, nechali se pokřtít a tímto způsobem ukázali
ochotu přijmout „toho přicházejícího“. Nejprve se
Jan zdráhal Ježíše pokřtít, protože věděl, že Ježíš
nemá žádný hřích, který by musel vyznat, 
a uvědomoval si, že Ježíš je někdo větší než on sám.
Ježíš na tom však trval, a tak ho Jan pokřtil. tímto
způsobem se pán ztotožnil s těmi, které přišel
zachránit z jejich hříchů.

poté ho pokoušel Ďábel. čtyřicet dnů se satan snažil
odvrátit Ježíše od díla, které mu jeho otec svěřil.
(více podrobností ohledně pokušení Krista nalezneš
v Mt 4,1-11 a L 4,1-13. Náš pán ho třikrát porazil
dovedným užitím Božího slova. protože Ježíš je Boží
Syn, nepodlehl Ďáblovým svodům. Bylo nemožné,
aby pán Ježíš zhřešil proti Bohu (Žd 4,15). 

Na začátku svého veřejného života si Ježíš vybral
dvanáct učedníků, aby byli s ním a pomáhali mu
v jeho díle. Jejich jména nalezneš např. Mk 3,14-19.

Jedno z prvních míst, kde Ježíš kázal, bylo Nazaret –
jeho domácí město. v synagoze četl z knihy Izajáše 
a prohlásil, že je osobou, o které Izajáš prorokoval.
Nejprve byli lidé ohromeni tím, co říkal, ale
následně odmítli jeho tvrzení a obrátili se proti
němu. dokonce se pokusili ho zabít (L 4,16-30).
pán Ježíš navštívil také mnoho dalších měst
v galileji. Kamkoliv přišel, tam se sešly zástupy lidí,
aby jej vyslechly. Brzy se stal slavným a lidé žasli nad
mocí a autoritou, se kterou mluvil (Mk 1,28.38.39).

KLÍčový vERš: Skutky 10,38
„Bůh pomazal duchem svatým a mocí

Ježíše, toho z Nazareta, jenž procházel [zemí], činil
dobře a uzdravoval všechny, kteří trpěli pod mocí
Ďábla, protože Bůh byl s ním.“

Ježíš v galileji 2. lekce

Život Krista
Blok A

Biblický kurz Nový život - Skupina A, Spasení (3 bloky) Bible (2 bloky) Život křesťana (4 bloky)  Církev (3 bloky)

tato lekce patří:

pŘEčtI SI: Marek 1,4-28
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proč přicházely za jaNem zástupy liDí, aby se Nechaly poKřtít?
..............................................................................................................................................................

proč se ježíš chtěl Nechat poKřtít jaNem?
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

přečti si MT 4,1-11 . je to úplNý popis páNova poKušeNí. popiš Dva z Návrhů, Kterými ďábel poKoušel

ježíše:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

oDpověz pravDa Nebo NepravDa K NásleDujícím výroKům:
1. JEžÍš NIKdy NEKázAL v NAzAREtu. .........................
2. JAN NECHtěL poKŘtÍt JEžÍšE. .........................
3. JEžÍš NIKdy NEpodLEHL SAtANovýM poKušENÍM. .........................
4. JEN vELMI MáLo LIdÍ NASLouCHALo JEžÍšovýM KázáNÍM. .........................
5. podoBENStvÍ JSou pozEMSKé pŘÍBěHy S NEBESKýM výzNAMEM. .........................

v MK 9,2-8 NajdI jMéNa Tří učEdNíků, kTEří byLI SVědky jEžíšOVa prOMěNěNí Na hOřE:
1 ................................................. 2 ................................................. 3 .................................................

NavrhNi Dva DůvoDy, proč mNozí liDé z galileje měli ježíše ve velKé oblibě, a svou oDpověď poDpoř

oDKazem Na biblicKý verš z biblicKého textu této leKce:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

přečti si příběh o tom, jaK ježíš utišil bouři (MK 4,35-41), a svými vlastNími slovy vysvětli, co Nám

to uKazuje o veliKosti páNa ježíše:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

Život Krista Blok A

Ježíš v galileji 2. lekce
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v Betanii, vesnici vzdálené přibližně tři kilometry
od Jeruzaléma. Žili tam dvě sestry a jejich bratr –
Marta, Marie a Lazar. Byli to  Ježíšovi jedineční
přátelé a vždy považovali za radost, když ho mohli
přivítat ve svém domě (j 12,1-2). Byli přesvědčení, 
že je opravdu „kristus, Syn boží“ (j 11,27 bk). tím,
že vzkřísil Lazara z mrtvých, dokázal svou lásku 
i moc.

I tento veliký zázrak rozhněval Židy až do té míry, 
že se rozhodli, že zabijí také Lazara (j 12,10).

Je zřejmé, že v Judsku někteří lidé pána Ježíše
milovali, zatímco jiní ho nenáviděli. Někteří ho
přivítali, zatímco druzí jej odmítli! dnes je to stále
stejné! dobrá otázka, kterou by si měl každý z nás
položit, zní: Jaký je MůJ postoj vůči pánu Ježíši?“
záleží na tom náš věčný osud!

Židé měli každý rok poměrně značné množství
slavností neboli svátků. při těchto příležitostech
převládala atmosféra prázdnin a mnozí Židé
podstoupili pouť do Jeruzaléma, aby se zúčastnili
chrámových služeb.

v biblickém úseku jsme se dočetli o dvou Ježíšových
návštěvách hlavního města. v obou případech ho to,
co řekl a udělal, přivedlo do sporu s náboženskými
vůdci.

v j 5 pán Ježíš v okamžiku uzdravil ochrnutého
muže! protože se to stalo v sobotu (sabat byl
židovský den odpočinku), židovští vůdci se
rozhněvali do takové míry, že se rozhodli Ježíše zabít.

v Mk 11 Ježíš vyhnal prodavače z chrámu. tito lidé
prodávali různá zvířata a ptáky lidem, kteří přišli
obětovat. Jejich ceny však byly velmi vysoké. poté,
co Ježíš „vyčistil“ chrám (jak se o tomto jeho činu
říká), kněží a zákoníci se proti němu spikli.

odpor ze strany náboženských vůdců byl
v Jeruzalémě urputnější než v galileji. Někdy k němu
docházelo ze strany velmi přísných Židů, farizeů,
někdy ze strany spíše liberálně smýšlejících saduceů.
v tomto odporu často sehráli velkou roli chrámoví
kněží a učitelé zákona („zákoníci“, jak byli nazýváni).
tito náboženští vůdci odmítali Ježíše hlavně kvůli
jeho tvrzení, že je Boží Syn.

dokonce i v Jeruzalémě se však našli takoví, kteří jej
vítali, jak je vidět z Markova evangelia 11. kapitoly.
Když přijížděl do města, obklopily ho zástupy, které
ho očividně vítaly s potěšením. volaly: „hosana!“,
„požehnaný, který přichází ve jménu pána!“
(„Hosana“ znamená: „prosíme, zachraň nás!“) 
I malé děti se přidaly k tomuto srdečnému uvítání
(Mt 21,15).

Své večery v těchto posledních dnech trávil pán

KLÍčový vERš: Marek 11,11
„A vstoupil do Jeruzaléma do chrámu 

a rozhlédl se po všem. protože již bylo pozdě, vyšel
s dvanácti do Betanie.“ 

Ježíš v Judeji3. lekce

Život Krista
Blok A

Biblický kurz Nový život - Skupina B, Bůh (4 bloky) Život Krista (5 bloků) duch Svatý (3 bloky)

tato lekce patří:

pŘEčtI SI: Jan 5,1-16 a Marek 11,1-11 a 15-19

Chrám

palác Heroda Antipa

golgota

getsemane

olivová
hora

do Betánie

Rybník Bethesdapevnost Antonie 

Jeruzalém

NOVÝ ŽIVOT
BIBLICKÝ STUDIJNÍ KURZ
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Život Krista Blok A

Ježíš v Judeji3. lekce
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Celkem 
za tuto studii

vyhleDej J 7,2 a J 13,1 a vypiš Názvy Dvou žiDovsKých svátKů:
1 ................................................................... 2 ......................................................................

Napiš jeDNu větu, ve Které vysvětlíš, proč ježíšovo uzDraveNí muže u rybNíKa bethesDa rozhNěvalo

žiDovsKé vůDce:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

jaKým způsobem ježíš „vyčistil chrám“?
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

jaKou oDpověď měli Dát Dva učeDNíci KomuKoliv, KDo by se jich zeptal, proč oDvazují oslátKo?
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

přesKláDej čtyři slova v NásleDující větě:
riame (................................) aratm (.....................................) a
azlra (...........................................) žili v ietbaNi (........................................).

svými vlastNími slovy popiš Dvě růzNé reaKce vůči páNu ježíši, KDyž přišel Do jeruzaléma:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

Které Dvě sKupiNy liDí jsou zmíNěNy v J 3,36 ?
1............................................................................................................................................................
2............................................................................................................................................................

PRACOVNÍ SEŠIT



hodinách intenzivního utrpení Ježíš zvolal:
„je dokonáno!“, složil hlavu a vypustil svého ducha.

toho večera dva muži opatrně sňali jeho tělo z kříže
a umístili ho do nově připravené jeskyně vytesané
do skály. před vchod umístili velký kámen, který byl
následně zapečetěn a střežen povolanými osobami.

druhý den byl „sabat“ – „den odpočinku“. poté,
„prvního dne týdne“, přišly některé z žen, aby
Ježíšovo tělo pomazaly vonnými mastmi. Byly velmi
překvapeny, když zjistily, že jeskyně je otevřena 
a tělo pryč! ukázali se jim andělé, kteří jim sdělili, že
Ježíš vstal z mrtvých přesně tak, jak to předpověděl
(L 24,1-8)

později toho dne se ukázal nejprve Marii Magdalské
(Mk 16,9) a následně svým učedníkům, kterým
ukázal své ruce a bok, aby jim dokázal, že je skutečný
Ježíš. představ si jejich úžas a radost (j 20,19-20)!

tu a tam ho vídali po dobu čtyřiceti dnů. při
poslední příležitosti je zavedl do Betanie. Když stáli
na olivetské hoře, řekl jim, aby šli do celého světa 
a kázali evangelium. pozvedl své ruce, žehnal jim, 
a potom vystoupil do nebe (L 24,50-53).

tyto události – jeho smrt, pohřeb, vzkříšení 
a nanebevzetí – jsou úplnými základy Božího
záchranného plánu pro nás. Jak bychom měli být
vděční, že toto vše vydržel, abychom mohli mít vírou
v něho věčný život!

za několik dní poté, co Ježíš přijel do Jeruzalému na
oslátku, události vyvrcholily. Ježíš se se svými
učedníky sešel ve velké místnosti, aby spolu zasedli
k velikonočnímu pokrmu. Během společného jídla
náš pán zavedl to, čemu říkáme „Večeře páně“, při
které se užívá chléb a víno. poukazují na jeho tělo 
a krev, právě v tomto pořadí. požádal své učedníky,
aby si ho pravidelnou účastí na této zvláštní večeři
připomínali (1k 11,23-26)

později toho včera odešli do getsemanské zahrady.
zde, obklopen olivovníky, se Ježíš usilovně modlil,
ale jeho učedníci usnuli! zanedlouho noční klid
prolomily výkřiky, jak ho dav vedený Jidášem,
jedním z učedníků, přicházel zatknout. učedníci se
dali na útěk, ale Ježíše svázali a odvedli k soudu. 

tento jeho soudní proces měl dvě hlavní části.
Nejprve byl souzen svým vlastním lidem, Židy. Jejich
radu, někdy zvanou Sanhedrin, tvořilo asi 70 členů,
většinou kněžích, zákoníků a starších. Když byl Ježíš
dotazován, prohlásil o sobě, že je Syn Boží
(Lk 22,70) z jejich pohledu byl tento výrok naprosto
mylný, a jelikož to o sobě prohlašoval, zasluhoval
smrt. 

Židé v této době podléhaly Římské říši, a tak nesměli
vykonávat trest smrti. Musel tedy proběhnout druhý
proces – „římský proces“, jak se často říká. Hnali tedy
Ježíše před pontia piláta, římského správce, aby tak
získali jeho souhlas s trestem smrti. 

pilát Ježíše podrobil výslechu a dospěl k závěru, že si
smrt nezaslouží. pokoušel se přít s židovskými vůdci,
ale ti se velmi rozhněvali a podnítili celý zástup, aby
si vykřičel Ježíšovu smrt. Netrvalo dlouho a pilát 
z obav před tím, co by se mohlo stát, podlehl jejich
nátlaku a vydal Ježíše, aby byl ukřižován. 

po krutém zacházení ho odvedli za město na
golgatu, kde jej římští vojáci přibili na kříž. po obou
jeho stranách ukřižovali zloděje (L 23,32-43) po šesti

KLÍčový vERš: Izaiáš 53,5
„Ale on byl proboden za naše

přestoupení, zdeptán za naše provinění, na něho
[dolehla] kázeň [pro] náš pokoj a jeho šrámy jsme
uzdraveni.“
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Na záKlaDě 1k 11,23-26 oDpověz Na NásleDující otázKy ohleDNě večeře páNě:
A. Kdy páN „vzAL CHLéB“?

..............................................................................................................................................................
B. Co ŘEKL poté, Co vzdAL dÍKy A RozLoMIL CHLéB? 

..............................................................................................................................................................
C. Co ŘEKL, žE pŘEdStAvuJE KALICH? 

..............................................................................................................................................................

přečti si MT 26,48-49 a Napiš jeDNu větu o tom, jaKým způsobem jiDáš zraDil páNa ježíše:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

NajDi si j 19,38-42 a jméNa Dvou mužů, Kteří pohřbili ježíše:
............................................................        ............................................................

Napiš pravDa Nebo NepravDa K NásleDujícím výroKům:     
1. JEžÍš ŘEKL, žE CHLéB BudE pouKAzovAt NA JEHo KREv. ..................... 
2. Když ByL JEžÍš zAtčEN, učEdNÍCI SE RozutEKLI. ..................... 
3. ŽIdé v té doBě žILI pod NAdvLádou ŘEKů. ..................... 
4. páN JEžÍš tRpěL NA KŘÍžI šESt HodIN. .....................  
5. pRvNÍ čLověK, KtERý Ho vIděL po JEHo vzKŘÍšENÍ, ByLA MARIE MAgdALSKá. ..................... 

svými vlastNími slovy vyjáDři, co zNameNá Klíčový verš:

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

uveď jméNa míst, Která jsou spojeNa s NásleDujícími uDálostmi:
1. NANEBEvzEtÍ NAšEHo páNA .................................................................
2. SMRt SpASItELE ...................................................................
3. zAtčENÍ JEžÍšE ................................................................... 
4. zAvEdENÍ vEčEŘE páNě ...................................................................

proč jsou Kristova smrt, vzKříšeNí a NaNebevzetí pro Nás DNes taK Důležité?
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

Život Krista Blok A
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