
která znamenala, že se narodil nový Král Židů.
Urazili mnoho kilometrů, než přišli do
Jeruzaléma, kde se zeptali: „Kde je ten narozený
král Židů?“ Tehdejší král Herodes byl zprávou o
novém Králi značně znepokojen,
a proto svolal náboženské
vůdce. vyžadoval po nich, aby
mu sdělili, kde by se měl narodit
„Mesiáš“. Poukázali mu na
proroctví Micheáše, které bylo
napsáno před mnoha lety. Micheáš
předpověděl, že místem, kde se
narodí Hospodinův „Pomazaný“
neboli „Kristus“, bude Betlém (Mi 5,2).

Mudrci šli do Betléma a vedeni hvězdou
zanedlouho nalezli nového Krále! Poklonili se
mu a předali mu vzácné dary. sami byli lidmi
vznešeného původu, ale uvědomovali si, že chlapec
Ježíš je někým daleko vznešenějším než oni sami. 
Co si o něm myslíš TY?

Místo toho, aby se vrátili k Herodovi do Jeruzaléma,
jak po nich žádal, vrátili se domů jinou cestou, jak je
vedl Bůh. Když Herodes zjistil, že „ho obešli“, byl
nepříčetný a nařídil v betlémské oblasti pobít
všechny chlapce mladší dvou let. Bůh však varoval
Josefa ve snu před tím, co se chystá, a ten odvedl
Marii a dítě do bezpečí v egyptě. Tam zůstali až do
Herodovy smrti, po které se vrátili do izraele a
usadili se v Nazaretu. 

Když Matouš psal o těchto událostech, byl Bohem
veden, aby zdůraznil svým čtenářům přinejmenším
Tři skutečnosti:

1. Ježíš není jenom další osoba jako my všichni.
2. všechno se děje přesně tak, jak Bůh dříve

zaslíbil a předpověděl skrze své proroky.
3. Když spasitel – Král přichází na svět,  má Bůh

vše dokonale pod kontrolou. 

v našem uvažování o životě Krista se zaměříme na
jeho život poněkud podrobněji. Budeme se
soustředit na Matoušovo evangelium. Toto
evangelium napsal dřívější výběrčí daní, který se
stal učedníkem Pána Ježíše  (viz Mt 9,9).

Matouš píše především pro Židy, a proto častokrát
cituje ze starozákonních spisů, které byly
židovskému čtenáři dobře známé. snaží se jim
dokázat, že Ježíš je jejich Mesiáš – Král, kterého Bůh
zaslíbil izraelskému lidu ve starém zákoně. 

Znovu se podívej na úplně první verš tohoto
evangelia a všimni si, že Matouš spojuje Ježíše Krista
se dvěma velmi důležitými muži starozákonního
období. Abraham byl „otcem“ nebo také
zakladatelem židovského národa, zatímco David byl
jejich největší král. Když Matouš říká, že Ježíš je
„synem Davida“ a „synem Abrahama“, myslí tím,
že Ježíš je potomkem Davida i Abrahama. Jedná se 
o část Matoušova důkazu, že Ježíš je Bohem
ustanovený Král.

Matouš jednoznačně ukazuje, že Josef NeNí
Ježíšovým otcem v přirozeném smyslu slova.
Josefova připravenost zrušit svůj závazek (nebo
„zasnoubení“) vůči Marii naznačuje, že nebyl otcem
děťátka. Zázrak Mariina početí byl Josefovi
vysvětlen ve zvláštním snu (v. 20). Přijal toto zjevení
od Boha a ctil manželskou smlouvu s Marii, avšak
neměl s ní žádný fyzický poměr, DoKUD se Ježíš
nenarodil (v. 25).

Návštěva mudrců je zaznamenaná pouze
v Matoušově evangeliu. viděli hvězdu na východě,

Klíčový verš: Matouš 1,21
„Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš,

neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů.“

Narození Krále1. lekce

Život Krista
Blok B

Tato studie patří:

PřečTi si: Matouš 1,1 a 18-25 a 2,1-15

B6 - Toto je druhý z pěti bloků o životě Krista
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Vypiš Verš (z proroka Micheáše), který citoVali kněží a zákoníci herodoVi, aby Mu dokázali, že kristus se

Má narodit V betléMě:

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

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

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

co je Myšleno VýrokeM, že ježíš je „synem DaviDa“ a „synem abrahama“?

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

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

přeskládej písMena darů, které Mudrci předali ježíšoVi.

oTlAZ  ................... DlADoiK  ................... HArMY  ...................

Matouš píše o ježíši jako o „Králi“.
bible o něM užíVá i jiné terMíny. dokonči je:

A) Ježíš Je K ....................................... .    
B) Ježíš Je M....................................... .  
C) oBě TATo slovA ZNAMeNAJí, že Je „P......................................“.                                              

odpoVěz praVda nebo nepraVda k následujícíM tVrzeníM:
A) MAToUš DoKAZUJe, že Při NAroZeNí Ježíše se NAPlNilY sTAroZáKoNNí sPisY.
.....................
B) Josef Je Ježíšův TělesNý oTeC.
.....................
C) Josef, MArie A DíTě NAleZli BeZPečí v egYPTě.. 
.....................
D) ANDěl veDl MUDrCe Do BeTléMA.
.....................
e) PříBěH o MUDrCíCH NAleZNeMe ve všeCH evANgeliíCH.  
.....................                                   

sVýMi VlastníMi sloVy napiš, co poVažuješ za Vůbec nejdůležitější Věc na 2. „narození Krále“,
a sVou odpoVěď zdůVodni:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
jakýM způsobeM tato lekce ukazuje, že bůh Měl naVrch Ve Všech situacích, které byly spojeny s narozeníM

jeho syna?
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Život Krista Blok B

Narození Krále1. lekce
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budou vyznačovat kvalitami uvedenými
v blahoslavenstvích, pomohou poukazovat na zlo 
a převrácenost světa. Být  „světlem světa“
znamená, že křesťané jsou zodpovědní šířit světlo
evangelia mezi neobrácenými lidmi. často jsou to
křesťanské „dobré skutky“, které poukazují
nejzářivěji a vedou k tomu, že se lidé obrací k Bohu
(5,16).

v Matouši 6. kapitole vyučoval náš Pán, že by jeho
učedníci měli žít s jinými hodnotami. Jejich priority
by neměly být stejné jako těch, kteří jsou vně jeho
království. Jeho poddaní by si měli pro sebe
ukládat poklady v Nebesích (v. 20). Mohou tak
činit, když budou používat všechny dary, které jim
Bůh dal (čas, peníze, schopnosti atd.), takovým
způsobem, že se Pánova vláda rozšíří na další lidi.
„Hledejte však NEJPRVE Boží království a jeho
spravedlnost.“ To je vhodný návod pro Královy
poddané (Mt 6,33)!

áš Pán uzavírá své nádherné „Kázání na hoře“ (jak
se jeho učení z 5. - 7. kapitoly Matoušova
evangelia zpravidla nazývá)  tím, že nestačí pouze
jeho slova slyšet. „slyšení“ musí doprovázet
„činění“. Pokud jeho slova slyšíme a nejednáme
podle nich, jsme jako ten pošetilec! 

Tato lekce je plná výzev pro nás pro všechny. 
Je třeba, abychom si položili otázky tohoto typu:
Jsem poddaný Králi? Žiji podle Králových zákonů?
Je můj život požehnáním pro druhé? Jsem

„prozíravý“ nebo
„pošetilý“?

Každé království má své zákony. Zákony vyjadřují,
co hlava království považuje za nejlepší pro své
poddané. Tím, že členové království žijí uvnitř
mantinelů, které zákony utvářejí, mohou důvěrně
očekávat, že prožijí radostné a užitečné životy.

Jan Křtitel ohlašoval svým posluchačům, že 
„se přiblížilo království Nebes“ (Mt 3,2). Myslel
tím, že začátkem veřejné služby našeho Pána byla
uvedena nová éra Božího království. Musíme
rozumět tomu, že Boží království se liší 
od pozemských království tím, že se nejedná 
o zeměpisně vymezenou oblast, kterou bychom
mohli označit na mapě. Při jedné příležitosti Ježíš
vysvětloval, že „Boží království je MEZI vámi“ 
(L 17,21). Ať už člověk žije v kterékoliv zemi,
pokud přijme Boží vládu nad svým životem a uzná
Ježíše za Krále, stane se součástí jeho království.

Jací by měli být jeho poddaní? To, co Pán řekl v
Mt 5,3-12 , nám poskytuje odpověď na tuto
otázku! všimni si kolik veršů začíná slovy
„Blahoslavení“ (nebo „Radostní“). Tyto výroky
jsou často označovány za „blahoslavenství“. Učí
nás o tom, na kterých kvalitách skutečně záleží u
lidí, kteří náleží do Božího království. ve  3. verši
je zmíněno, že se mají vyznačovat vědomím své
vlastní duchovní chudoby, ve 4. verši smutkem
nad svou hříšností. v jejich životech by měly být
vidět i ctnosti jako čistota srdce a mírnost. Jedině
tím, že podřídí své životy autoritě Krále – Pána
Ježíše – mohou tyto kvality rozvíjet a nalézt
opravdovou radost ze života.

v Mt 5,13 a 14 náš Pán učil své učedníky o vlivu,
který by měli mít na lidi, kteří nepatří do království
Nebes. řekl:  „Vy jste sůl země,“  a „vy jste světlo
světa“. v době, kdy ještě nebyly vynalezeny
ledničky a mrazáky, byla sůl často používána jako
konzervační látka, protože má moc oddálit
rozklad. Křesťané by měli jednat jako sůl. Když se

Klíčový verš: Matouš 5,3
„Blahoslavení chudí duchem, neboť

jejich je království Nebes.“

Poddaní Krále2. lekce

Život Krista
Blok B

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

Tato studie patří:

PřečTi si: Matouš 5,1-16; 6,19-20 a 33; 7,24-27
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a. jak se obVykle označuje učení našeho pána zaznaMenané V

mt 5., 6. a 7. Kapitole?
..............................................................................................................................................................

b. jak se označují Výroky ohledně blahoslaVených, které jsou na začátku jeho VyučoVání uVedeny?
..............................................................................................................................................................

klíčoVý Verš předstaVuje prVní blahoslaVenstVí. s poMocí bible Vypiš jedno další:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

kdo řekl...?
A) „přiblížilo se Království nebes.“ ....................................................................
B) „boží Království je mezi vámi.“ .....................................................................  

co by dokázalo, že křesťan jedná skutečně jako „sůl“ ?

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

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

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

koho Myslíš, že Měl náš pán na Mysli, když řekl: „taK ať vaše světlo září přeD liDmi“ (mt 5,16)?
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

doplň do Volných Míst Vhodná sloVa (mt 7,24-27):
A) PoKUD slYšíTe A čiNíTe, JsTe JAKo ___________ MUž, KTerý sTAvěl NA ____________. 
KDYž NAsTAlA BoUře JeHo DůM ____________.
B) PoKUD slYšíTe A NečiNíTe, JsTe JAKo ___________ MUž, KTerý sTAvěl NA ___________. 
KDYž NAsTAlA BoUře JeHo DůM ___________.

a. přečti si mt 6,25 a 31 a napiš dVě Věci, které si lidé, kteří nenásledují pána ježíše, často stanoVují

jako priority Ve sVých žiVotech:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
b. jaké by Měly být priority V žiVotě následoVníka krista?
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

Život Krista Blok B

Poddaní Krále2. lekce
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Biblický kurz Nový život - skupina B, Bůh (4 bloky) Život Krista (5 bloků) Duch svatý (3 bloky)Biblický kurz Nový život - skupina B, Bůh (4 bloky)
Biblický kurz Nový život - skupina B, Bůh (4 bloky) Život Krista (5 bloků) Duch svatý (3 bloky)Život Krista (5 bloků) Duch svatý (3 bloky)

nad sobotou“. To znamená, že ohledně toho, co je
o sobotě správně nebo špatně, měla poslední slovo
právě jeho autorita (Mt 12,1-8)

4. Má autoritu ovládat své pracovníky
v Mt 16. kapitole se Ježíš zeptal svých učedníků, co
si lidé myslí o jeho totožnosti. Následně je vyzval,
aby řekli, co si oNi o něm myslí. Petr odpověděl
slovy: „Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha“. Ježíš Petra
za tento výrok nenapomenul ani  neopravil. ve
skutečnosti mu řekl, že mu to zjevil Bůh. Potom mu
řekl, že mu dá „klíče království“ (v. 19). To znamená,
že Pán Ježíš měl autoritu svěřit určitou úlohu Petrovi
s odkazem na jeho budoucí práci v Božím království.

5. Má autoritu vstoupit do města a chrámu 
coby Král

Když Pán Ježíš vjel do Jeruzaléma na oslátku,
poukázal na to, že je tím, o kterém před mnoha roky
napsal Zachariáš: „Hle přichází k tobě tvůj král. …
jede na oslu, na hříběti, osličím mláděti...“ (Za 9,9)
vzrušený dav volal: „Požehnaný král, jenž přichází
ve jménu Pána!“ (L 19,38) Král přijel!

Poté, co  vyčistil chrám, jak je popsáno v Mt 21,12-
13, náboženští vůdci napadli jeho autoritu. velmi
umně však obhájil to, co udělal, a zanechal své
kritiky beze slov. 

Jak se blížíme k závěru této lekce, čelíme opět
velkoleposti a autoritě Božího Krále. Nemůžeme
udělat nic lepšího, než mu předat vládu nad svými
životy! Předně mu důvěřujeme ohledně našeho
věčného spasení, a poté přenecháváme celý svůj
život Jeho nadvládě. 

od samého začátku své veřejné služby Ježíš mluvil 
a jednal s autoritou. Když zpochybňoval tradiční
učení zákoníků, lidé byli ohromeni mocí jeho slov.
Matoušovo evangelium, ve kterém je Ježíš
představen jako „Král“, nám vypráví o řadě situací,
ve kterých se jeho autorita jednoznačně projevila.

1. Má autoritu uzdravovat nemoci
římský setník, jehož služebník byl ochrnutý, žádal
Ježíše, aby ho uzdravil. Náš Pán mu nabídl, že půjde
s ním, ale setník pevně věřil, že není nutné, aby Ježíš
šel až do jeho domu. Jediné, čeho bylo třeba, byl
rozkaz. setník si uvědomil, že stejně jako on má moc
nařizovat svým vojákům, tak i Kristus má autoritu
poručit nemoci, aby odešla. v reakci na velikou víru
tohoto muže, Ježíš v ten okamžik a  tam, kde právě
byl, způsobil, že se služebník uzdravil (Mt 8,5-13).

2. Má autoritu odpouštět hříchy
v 9. kapitole e popsáno,  jak čtyři muži přinesli
svého ochrnutého přítele k Pánu Ježíši. Ježíš věděl,
kolik důvěry v něho všichni měli, a proto okamžitě
prohlásil  všechny hříchy nemocného muže za
odpuštěné! Zákoníci, kteří tam byli, to považovali za
rouhání. Podle JeJiCH názoru Ježíš, pouhý člověk,
neměl autoritu odpouštět hříchy. Ježíš však
uzdravením těla chromého muže dokázal, že toto
právo má. Muž byl v mžiku na nohách, sroloval si
svou matraci a šel domů. Nikdo nemohl popřít, že se
stal zázrak. Jestliže má Pán Ježíš autoritu nad
nemocemi, mohli si být jisti, že má také autoritu
odpouštět hříchy (Mt 9,6)!

3. Má autoritu nad pravidly, jak se chovat 
v sobotu
Jednou v sobotu hladoví učedníci mnuli obilné klasy
a jedli z nich. Přísní farizeové hned kritizovali Ježíše,
že jim to dovolil. Podle jejich názoru učedníci 
v sobotu pracovali, a to bylo něco, co bylo zakázané
již v Desateru (Ex 20,8) Ježíš však bránil jednání
svých učedníků prohlášením, že on sám je „Pánem

Klíčový verš: Matouš 21,5
„řekněte dceři siónské: Hle tvůj král

k tobě přichází, tichý a sedící na oslici a na oslátku,
synu té pod jhem.“

Autorita Krále3. lekce

Život Krista
Blok B

Biblický kurz Nový život - skupina B, Bůh (4 bloky) Život Krista (5 bloků) Duch svatý (3 bloky)

tato studie patří:

PřečTi si: Matouš 21,1-17 a 23-27
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s poMocí mt 7,29 popiš jednou Větou způsob, jak pán ježíš učil:
..............................................................................................................................................................

s poMocí biblických odkazů (mt 9,3; mt 12,8; mt 21,23; mt 16,16; mt 8,9) doplň, kdo pronesl

následující Výroky:
A) „vžDyť i já jsem člověK postavený poD pravomocí a mám poD sebou vojáKy.“
.............................................   
B) „ten člověK se rouhá!“
.............................................
C) „ty jsi mesiáš, syn živého boha.“
.............................................
D) „v jaKé pravomoci činíš tyto věci?“
.............................................
e) „syn člověKa je pánem soboty.“
.............................................

jaký důkaz bys očekáVal V žiVotě čloVěka, který tVrdí, že Mu pán ježíš odpustil jeho hříchy?
(nápoVěda! pečliVě se zaMysli nad případeM ochrnutého Muže z mt 9,2-7.) 

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

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

..............................................................................................................................................................
V mt 8,10 pán ježíš řekl: „taKovou víru jsem v izraeli nenašel u niKoho.“

A) o čí víře MlUvil?
....................................................................................

B) v JAKéM sMYslU BYlA vírA ToHoTo MUže veliKá?“
....................................................................................  

doplň chybějící sloVa z mt 9,6:
„syn .......................................................................................................................................... hříchy.“

přečti si mt 28,18, kde Vzkříšený pán ježíš řekl: „byla mi Dána vešKerá pravomoc (nebo taKé moc) na nebi i

na zemi.“ Vypiš následující dVa Verše, Ve kterých je napsáno, jakýM úkoleM pak poVěřil sVé učedníky:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

VysVětli, jak My dnes MůžeMe doVolit pánu ježíši, aby nad náMi Měl autoritu:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

PRACOVNÍ SEŠIT



Posledním Pilátovým pokusem o Ježíšovo
propuštění byl návrh, že jim propustí jednoho vězně.
Měli si vybrat mezi Barabášem a Ježíšem. Barabáš
byl notorický zločinec, který byl davu dobře známý.
Pilát byl přesvědčen, že si lidé vyberou Ježíše!
K Pilátově zděšení si však vykřičeli propuštění
Barabáše! Ježíš byl odsouzen k smrti  (27,26).

Než římští vojáci vězně ukřižovali, vystavili ho
nemilosrdnému zacházení. Bili ho a vysmívali se mu
se slovy: „Buď zdráv, židovský Králi!“ Když ho
nakonec přibili na kříž, dali nad jeho hlavu nápis,
který říkal: „Toto je Ježíš, Král Židů“. Zástup stál
kolem, poškleboval se a vysmíval. 

„Pokud je králem Izraele,“ říkali „ať nyní sestoupí
s kříže, a [my] v něho uvěříme“ (27,42).

ve tři hodiny odpoledne Pán Ježíš hlasitě zvolal a
odevzdal svého ducha. izrael odmítl Božího
Pomazaného – svého Krále!

Dnes, když se zpětně díváme na tyto události, jsme
vděční, že víme, že pokud budeme činit pokání ze
svých hříchů a složíme v něj svou důvěru, vstoupíme
do jeho království a staneme se jeho poddanými.
odmítnutí Krále v žádném případě není konec
celého příběhu! skrze jeho smrt na kříži se otevřely
dveře spasení pro všechny, kdo ho přijmou za svého
Pána a Krále svého života.

Poslední lekce skončila Ježíšovým triumfálním
vjezdem do Jeruzaléma. Je docela překvapivé zjistit,
že na konci týdne budou lidé v Jeruzalémě vyžadovat
jeho ukřižování. v opozici vůči němu byli zejména
náboženští vůdci. velmi žárlili na jeho oblíbenost
mezi obyčejnými lidmi  (21,46).  farizeové se snažili
ho vyprovokovat, aby řekl věci, které by jim dali
podnět k jeho obžalobě (22,15). Ale Ježíš se
nenechal vtáhnout do jejich zlých intrik a nikdy se
nechytil do jejich „pastí“ (22,46). 

Poté jeho nepřátelé změnili taktiku. Chystali se ho
zatknout potají, v nepřítomnosti zástupů. Zdálo se,
že věci se vyvíjejí v jejich prospěch, když jim jeden
z Ježíšových učedníků , Jidáš iškariotský, navrhl, že je
k němu dovede pod rouškou tmy. Tak se stalo, že byl
Pán Ježíš zatčen pozdě v noci v getsemanské
zahradě.  

Ačkoli bylo již pozdě, židovská rada (sanhedrin) se
usilovně snažila najít vůči němu nějaké obvinění.
Měli však velké potíže, aby získali svědky, kteří by
tato obvinění potvrdili. Někdy si zdánliví „svědci“
navzájem dokonce protiřečili! Nakonec sanhedrin
svému vězni položil stěžejní otázku: „Jsi Mesiáš, Syn
Boží?“ (26,63) Když náš Pán souhlasně odpověděl,
nejvyšší kněz, který stál v čele procesu, prohlásil, že
se Ježíš dopustil rouhání. Trestem za takovéto
jednání byla smrt!

Následovaly hanebné scény plné plivanců, úderů a
hanobení, po kterých byl Pán Ježíš odveden před
římské úřady. Zákon vyžadoval, aby před vykonáním
trestu smrti souhlasil i řím.

Pontský Pilát, římský místodržitel, nebyl silným
vládcem. Dotazoval se Ježíše ohledně jeho výroku,
že je „Králem Židů“, který Ježíš opět potvrdil
(27,11). Pilát ve svém srdci pociťoval, že Ježíš
neudělal nic špatného, a snažil se s židovskými vůdci
přít. všechno však bylo marné a nakonec podlehl
tlaku davu, který podnítili kněží (Mk 15,11).

Klíčový verš: Matouš 27,42
„Jiné zachránil, sám sebe zachránit

nemůže. Je králem izraele, ať nyní sestoupí s kříže, 
a [my] v něho uvěříme.“ (27,42)

odmítnutí Krále4. lekce
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na základě biblických odkazů z mt 26 a mt 27,3-5 splň následující úkoly:

i.  uVeď jMéna osob:
a) římský místodržitel ................................... c) Židovský nejvyšší kněz ........................................
b) Propuštěný zločinec ................................... d) Zrádce ........................................
ii. o zrádci:

a) Kolik peněz mu přední kněží dali?
...............................................................................                                    

b) Jakým způsobem označil Ježíše lidem, kteří ho přišli zatknout?
............................................ 

c) Co udělal s penězi?
.............................................................................................................

d) Jak skončil jeho život?
....................................................................................................................................                                  

proč byli židoVští náboženští Vůdci V silné opozici Vůči ježíšoVi?
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
popiš, jak zle Židé nakládali s ježíšeM, než ho předali říManůM:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
přečti si mt 27,19 a napiš, co udělala pilátoVa žena ráno před ježíšoVýM proceseM:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
dokonči následující Věty doplněníM Vhodných sloV:

a. Ježíš byl zajat v
.................................................................................................................................. .

b. Nejvyšší kněz prohlásil, že Ježíšovo tvrzení, že je syn Boží, je
......................................................... .

c. vojáci hanobili Ježíšův výrok, že je Král Židů, tím, že mu na hlavu nasadili 
..............................................................................................................................................................

d. Náš Pán byl nejprve souzen svým lidem a poté.............................................................. .

V důsledku sMrti pána ježíše MůžeMe jako jednotliVé osoby něco přijMout. o co se jedná?
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
pána ježíše dodnes Mnozí odMítají. přečti si j 12,48 a sVýMi VlastníMi sloVy VysVětli, co řekl, že se

stane těM, kteří ho odMítnou:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

Život Krista Blok B
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