
služebníka – sloužícího Bohu a lidem. Pána Ježíše
vidíme jako dokonalého Božího služebníka vždy
připraveného činit otcovu vůli. Jako takový přináší
poctu svému otci a požehnání mužům a ženám. sám
o sobě řekl: „Syn člověka nepřišel, aby si nechal
posloužit, ale aby posloužil“ (Mk 10,45).

Tato lekce nám předkládá jasný obraz dokonalého
služebníka při práci.

1. Služba v synagoze. ve 21. verši jej vidíme
zaneprázdněného vyučováním. víme, že jeho slova
byla plná moci, protože lidé velmi rychle vycítili, 
že má pravomoc, kterou běžní učitelé postrádali.
stejně účinné bylo jeho napomenutí zlého ducha,
který ovládal křičícího muže.

2. Služba v domácnosti. Když opustil synagogu, vešel
do domu, kde Petrova tchýně ležela s horečkou. Ježíš
se dotkl její ruky, pozdvihl ji a ona byla okamžitě
uzdravena a schopná postarat se o jídlo.

3. Služba večer. Dokonalý služebník pracoval dlouhé
hodiny! i když se den schyloval ke konci, stále k němu
přinášeli nemocné a posedlé démony. Jak nádherná
změna nastala v životech mnohých!

4. Síla pro službu. 35. verš nám poskytuje vhled 
do modlitebního života Krista. Pro něj jakožto Božího
služebníka bylo důležité a nezbytné, aby si udělal čas
na společenství se svým otcem. v této záležitosti 
je dokonalým příkladem pro naši službu Bohu.

5. v. Stále rostoucí služba. „Pojďme jinam, 
do sousedních městeček…“ řekl Pán Ježíš, když mu
učedníci sdělili, že na něj čekají zástupy (v. 37-38).
Nenechal se strhnout náhlým vzestupem věhlasu.
Touhou jeho srdce bylo promlouvat k dalším lidem!
věděl, co bylo jeho úkolem. „Neboť kvůli tomu jsem
vyšel“ (v. 38).

6. Soucitná služba. Případ malomocného (v. 40-42)
ukazuje na služebníkovu lásku. Když byl Ježíš pohnut
soucitem, dotkl se ho! Během okamžiku byl
malomocný očištěn od své nemoci. Pán Ježíš
odpověděl na jeho víru a upřímnou touhu 
po uzdravení! Boží dokonalý služebník je ten jediný,
kdo nás dokáže očistit od našich hříchů a uvést 
do správného stavu s Bohem. Už jsi zažil jeho moc 
ve svém životě? Když v něj složíme svou důvěru
jakožto v Pána a spasitele, stane se pro nás
Příkladem v naší službě Bohu.

Tento blok lekcí je založen na Markově evangeliu.
Následující Tři BoDY je dobré si ohledně tohoto
evangelia pamatovat:

1. Jedná se o nejkratší ze čtyř evangelií.
2. Je možné, že bylo napsáno jako první.
3. obecně se má za to, že pisatel, Jan Marek 
(Sk 12,12), obdržel řadu informací, které použil 
ve svém evangeliu, od Petra.

Markovo evangelium se v mnoha ohledech odlišuje
od zbývajících tří. všimni si následujícího:

1.i. větší důraz je položen na to, co Ježíš udělal, než
na to, co řekl. v celém evangeliu je přibližně 18
odkazů na zázraky, ale jenom 4 hlavní podobenství.

2. často se setkáváme s rychlým sledem událostí.
s velkou četností se opakují slova „okamžitě“,
„náhle“ a „ihned“. 

Markovo evangelium je samozřejmě o Pánu Ježíši.
Co nám o něm má sdělit? Následující skutečnosti je
dobré nepřehlédnout: 

1. Marek na rozdíl od Matouše a lukáše neuvádí pro
své čtenáře žádný rodokmen (nebo genealogii)
Josefa nebo Marie.

2. Marek nepíše nic o Ježíšově narození. svůj příběh
začíná v bodě, kdy začal kázat Jan Křtitel, tedy
v době, kdy Ježíšovi bylo přibližně 30 let.

3. Asi třetina celého evangelia je věnována
podrobnostem, které se týkají Ježíšova posledního
týdne (kapitoly 11-16).

Jakým způsobem Marek prezentuje Ježíše? Nejlepší
odpověď je, že Marek popisuje Ježíše jako

Klíčový verš: Marek 1,34               
„i uzdravil mnoho trpících rozličnými chorobami 
a vyhnal mnoho démonů. A těm démonům
nedovoloval mluvit, neboť ho znali.“

služebník nemocných1. lekce

Život Krista
Blok C

Tato studie patří:

PřečTi si: Marek 1,14-15 a 21-45

B7 - Toto je třetí z pěti bloků o životě Krista

NOVÝ ŽIVOT
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1. OdPOvěz PRAvdA nebO nePRAvdA:
A) MArKovo evANgeliUM BYlo PosleDNí, KTeré BYlo NAPsáNo.
.........................
B) MAreK NezAzNAMeNává NiC ohleDNě JežíšovA NArozeNí.
.........................
C) MArKovo evANgeliUM Je NeJKrATší ze čTYř evANgelií.
.........................
D) MAreK PřeDsTAvUJe Ježíše PřeDevšíM JAKo Krále.
.........................
e) PeTr BYl NeJsPíš člověK, oD KTerého MAreK zísKAl iNforMACe Pro své evANgeliUM..........................

vyPiš Mk 10,45:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

nAvRhni AleSPOň dvě věci, kteRé tAtO Studie učí křeSťAny O tOm, jAk by měli SlOužit bOhu:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

v Mk 1,35 ježíš udělAl něcO nA OPuštěném (nebO OSAmOceném) míStě:
A) Co To BYlo?

.................................................................................................................................................
B) KDY To BYlo?

.................................................................................................................................................
C) Proč To Pro NěJ BYlo DůležiTé?

.........................................................................................................
D) Proč Je To DůležiTé Pro Nás?  (Přečti si L 18,1.)

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

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

PřeSkládej PíSmenA A utvOř SlOvA nA záklAdě náPOvědy:
A. AYAgNosg (DůM, ve KTeréM se sCházeli ŽiDé.) ........................................
B. UNAKfrMA (MěsTo, KTeré Ježíš NAvšTívil.) ........................................
C. BATAs (žiDovsKý DeN oDPočiNKU) ........................................
D. AveTosMMoNCíl (NeMoC) ........................................

A. cO zAčAlA dělAt PetROvA tchýně hned, jAkmile Se uzdRAvilA?
...............................................................................................................................................................
b. nAvRhni někOlik zPůSObů, jAk můžeme dneS SlOužit bOhu, POté cO jSme SlOžili SvOu důvěRu v PánA ježíše:
...............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

Život Krista   Blok C
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dRuhý tyP Půdy – neúROdná

semeno mezi kamením ukazuje
na lidi, kteří slyší Boží slovo,
zdánlivě ho přijímají
s nadšením, ale brzy přestávají
Pána následovat, třeba kvůli
pronásledování. Jejich životy
nevytvářejí pro Boha žádnou
„sklizeň“.

třetí tyP Půdy – neúROdná

Další typ posluchače začíná
dobře, ale zanedlouho upoutají
jeho pozornost nesnáze tohoto
života, takže Boží slovo 
je „zadušeno“. Ukazuje na něj
semeno, které padá mezi trní.
Není schopno přinést žádný
užitečný výsledek.

čtvRtý tyP Půdy – úROdná

Další skupinu lidí vidíme v tom, co se
stane se semenem, které spadne do
„dobré půdy“. Toto semeno vyklíčí 
a přinese úrodu různých rozměrů.
Jedná se o lidi, kteří „když uslyšeli
Slovo, drží je pevně v ušlechtilém 
a dobrém srdci a s vytrvalostí nesou
ovoce“ (L 8,15).

Tímto úžasným podobenstvím pobízel
náš Pán své posluchače, aby dbali na svou reakci 
na jeho slova. Také bychom měli prověřovat, jakým
způsobem reagujeme na poselství Božího slova,
Bible.

„Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte 
svá srdce“ (Žd 3,7-8).

„Kdo slyší mé slovo a věří tomu, kdo mne poslal,
má věčný život a nejde na soud, ale přešel ze smrti
do života.“ (J 5,24)

v poslední lekci jsme viděli, jak Pán Ježíš konáním
zázraků sloužil lidem. Biblický úryvek nám ukazuje,
že jim sloužil také vyučováním o Bohu a jeho
království.

zvláštním znakem jeho vyučování bylo, že používal
podobenství. Jedno z nich je „podobenství 
o rozsévači“. Ježíš pronesl tato proslulá slova 
u galilejského jezera. sešel se tak velký zástup, 
že jeho kazatelnou se musela stát loďka!

Než podrobně prozkoumáme toto podobenství, měli
bychom si připomenout, že podobenství 
je „pozemský příběh s nebeským významem“.
Na jedné straně se jedná o „pozemský příběh“, 
což usnadňuje proces učení, protože naše mysl 
jej zpracuje lépe než abstraktní pravdu. Na druhé
straně ukrývá  „nebeský význam“ a my musíme
hledat, abychom skrytou pravdu odhalili. Ty, kdo
pečlivě pátrají po duchovním významu, čeká veliká
odměna – naleznou pravdu věčné hodnoty!

Toto podobenství je o muži, který sil na svém poli,
kde byly čtyři typy půdy. výsledek závisel na typu
půdy! Když nastal čas sklizně, jen jeden typ půdy se
ukázal jako „dobrá půda“, zatímco další byly
neplodné.

Takový tedy byl „pozemský příběh“. Později Ježíš
objasnil jeho význam. vysvětlil, že podobenství
poukazuje na různé lidské reakce na Boží zprávu. 
To, jakým způsobem reagujeme na Boží slovo, 
je životně důležité!

PRvní tyP Půdy – neúROdná

reakci některých lidí představuje semeno, 
které spadne na tvrdou stezku. rychle 
ho sezobou ptáci! Jedná se o lidi, jež nikdy
nemají opravdový užitek z Božího slova,
které vstupuje do jejich myslí a
srdcí, protože dovolí satanovi, 
aby jim ho sebral.

Klíčový verš: Marek 4,9               
„A říkal: „Kdo má uši k slyšení, ať 
poslouchá!“

služebníkovo kázání v galileji 2. lekce

Život Krista 
Blok C

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

Tato studie patří:

PřečTi si: Marek 4,1-9 a 13-20

NOVÝ ŽIVOT
BIBLICKÝ STUDIJNÍ KURZ
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vySvětli, cO je POdObenStví:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

dO vOlných míSt dOPlň vhOdná SlOvA:
A) ProTože zásTUP BYl TAK velKý, Náš PáN PoUžil ______________ JAKo svoU ______________ .
B) PoDoBeNsTví z BiBliCKého úrYvKU Je oBvYKle zNáMo JAKo _____________ o _____________ .
C) seMeNo PADlo NA _____ TYPY _______________.
D) PoUze _______________ vYProDUKovAlA DoBroU sKlizeň.

Přečti Si Mk 4,15 A nAPiš větu O tOm, cO Se může Stát Se SlOvem, kteRé je zASetO dO lidSkých SRdcí:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

Přečti Si Mk 4,18-19 A nAPiš tři věci, kteRé mOhOu zPůSObit, že bOží SlOvO nebude PůSObit v živOtech

těch, kteří hO Slyšeli: 
A)

..............................................................................................................................................................
B)

..............................................................................................................................................................
C) 

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

Přečti Si L 6,46 A Svými SlOvy nAPiš, cO tentO veRš znAmená:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

nA kOnec tétO lekce uveď někteRé důvOdy, PROč mnOzí nevěří v PánA ježíše A nenáSledují hO:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

jAkým zPůSObem je bOží SlOvO „ROzSévánO“ dO mySlí A SRdcí lidí dneS?
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

Život Krista   Blok C
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Pán je bezprostředně na to začal učit, aby o něm
ještě nesmýšleli jako o slavném, vládnoucím
Mesiáši. Nejprve musí trpět a zemřít. Jedině svou
smrtí nás dokáže zachránit z našich hříchů. 

Petrovi se nelíbilo, co Ježíš řekl, a napomenul za to
svého Mistra. odpověď našeho Pána se může zdát
drsná (v. 33), ale je třeba pamatovat na to, že Pán
věděl, kdo stojí za Petrovou námitkou. Byl to sám
satan! Náš Pán byl zcela odhodlán konat vůli svého
otce tím, že zemře za naše hříchy. Proto bez
jakéhokoliv zakolísání nařídil, aby satan odešel!

2. v Galileji – mk 9,30-32
Cesta našeho Pána směrem na jih pokračovala.
(Podívej se na mapu.) Jeho řeč však nebyla 
o královské nádheře a královské moci, ale o tom, 
že bude odmítnut a zavražděn. To nejskvělejší bylo,
že prohlásil, že znovu třetího dne vstane! Dokonalý
služebník musí opravdově trpět, ale bude
triumfovat! smrt poráží všechny ostatní, ale jeho ne!

3.  nedaleko jeruzaléma – mk 10,32-34
hlavní město, ve kterém vládlo tolik králů, není teď
daleko! Kristus znovu opakuje, dokonce ještě
podrobněji, to, co říkal už od chvíle, kdy opustili
Cesareji filipovu.

všimni si dalších pozoruhodných podrobností:

1. Uvádí MísTo, kde bude trpět. „Hle, vystupujeme
do Jeruzaléma.“ 
2. Židovští vladaři jej odsoudí a vydají pohanům.
3. Poté, co s ním velmi zle naloží, ho římané usmrtí.
4. Po třech dnech vstane z mrtvých, jak již uvedl
v kapitolách 8 a 9.

Tímto způsobem Markovo evangelium vyobrazuje
Božího dokonalého služebníka jako toho, kdo se
neodvrátí od Boží stezky. věděl, že jedině skrze jeho
utrpení a smrt budeme moci být vysvobozeni 
z našich hříchů. Jeho vláda v moci a slávě bude
následovat (L 24,26 a 1Pt 5,1).

stejné pořadí platí pro křesťany. Každý věřící, ať už je
sebemladší, je „Božím služebníkem“. My, na rozdíl
od „dokonalého služebníka“, častokrát padáme, ale
Boží zaslíbení platí:

„Jestliže vytrváme, budeme s ním i kralovat“ 
(2Tm 2,12).

víme velmi málo o tom, co nás čeká! s naším Pánem
to však bylo úplně jinak. Jasně chápal, že ho čeká
utrpení a smrt. Nejen že to věděl, ale také o tom
často mluvil. Tato lekce se zaměřuje na tři takové
situace.

1. v cesareji Filipově – mk 8,27-33

Jednalo se o
n e j s e v e r n ě j i
položený bod,
který kdy Ježíš
navštívil. Když
tudy se svými
u č e d n í k y
procházel, položil
jim Dvě oTázKY.
První: „Za koho
mne pokládají
lidé?“ Na tuto
otázku učedníci
dali několik
odpovědí:

a) Někteří si myslí, že jsi jan křtitel, který vstal
z mrtvých poté, co ho sťal herodes.

b) Někteří si myslí, že jsi elijáš. Ten odešel do nebes
v ohnivém voze a věřilo se, že znovu přijde (2Kr 2,11
a Ml 4,5).

c) ostatní si nejsou jisti tím, kdo jsi, a proto 
tě pokládají za jednoho z proroků.

Ježíš poté položil druhou, konkrétnější otázku:
„A za koho mne pokládáte VY?“ Petr odpověděl:

„Ty jsi Mesiáš.“ (v. 29) „Mesiáš“ znamená „Kristus“
neboli „Pomazaný“ - je to označení, které Židé
používali pro dlouho očekávaného osvoboditele,
kterého Bůh zaslíbil.

Klíčový verš: MAreK 9,31

„syn člověka je vydáván do rukou lidí a ti ho zabijí. 
A až bude zabit, po třech dnech vstane.“ 

služebník musí trpět3. lekce

Život Krista
Blok C

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

tato studie patří:

PřečTi si: Marek 8,27-33; 9,30-32; 10,32-34

sAMAří

JUDsKo

gAlileA

Jeruzalém 
Betlém

�

�
�

Nazaret

�Cesareja
filipovaizrAel
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za tuto studii

tAtO Studie ukázAlA, že náš Pán ježíš jAkOžtO bOží dOkOnAlý Služebník Se Od náS OStAtních liší. 
nAPiš větu, ve kteRé vyStihneš jednu SkutečnOSt, ve kteRé je jiný:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

vyPiš dvě Otázky, kteRé ježíš POlOžil Svým učedníkům v ceSAReji FiliPOvě?
A)

..............................................................................................................................................................
B)

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

A. kteRý učedník OdPOvěděl nA ježíšOvu dRuhOu Otázku? ..........................................................................
b. vyPiš jehO OdPOvěď: ............................................................................................................................

Přečti Si Mk 6,14-16 A nAPiš jménO jednOhO člOvěkA, kteRý Si mySlel, že ježíš byl jAn:
..............................................................................................................................................................

jAk vySvětlíš, že Pán ježíš dO detAilu PřeSně POPSAl tO, cO Se mu StAne?
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

A. kteRý učedník Se SnAžil vzdOROvAt tOmu, cO náš Pán řekl O utRPení, kteRé nA něj PřicházelO?
..............................................................................................................................................................
b. nAPiš, cO mu ježíš řekl: .......................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

v nOvém zákOně je mnOhO OdkAzů nA kRiStOvO utRPení A náSledující Slávu.
vYhleDeJ NásleDUJíCí BiBliCKé oDKAzY A PoD KAžDý NAPiš „SlávA“ nebO „utRPení“
(1Pt 2,21) (Lk 9,32) (J 17,24) (2Pt 1,17)       (Žd 13,12) (1Pt 3,18)

PROč bylO nezbytné, Aby ježíš tRPěl, zemřel A náSledně vStAl z mRtvých? (1Pt 3,18 ti POmůže):
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

služebník musí trpět3. lekce
PRACOVNÍ SEŠIT



2. PředPOvěděl, že bude Předán POhAnům, kteří S ním

budOu zle nAkládAt A nAkOnec hO zAbijí (Mk 10,33-34).

Poté, co ho sanhedrin odsoudil, byl Ježíš svázán 
a předveden před pontského Piláta, římského
místodržícího v Judeji. Po značném váhání Pilát
podlehl Židům a schválil Ježíšovo ukřižování (Mk
15,15).

v předpovědi toho, co se stane, Ježíš mluvil 
o „posměchu“, „bičování“ a „plivání“. To všechno
se naplnilo! Posmívali se jeho tvrzení, že je Král, tím,
že ho oblékli do purpurového pláště a na jeho hlavu
dali korunu z trní. Bili ho rákosovou holí a plivali na
něj. Také ho zbičovali mnoha ranami (v. 15).
s ukřižováním začali, jakmile se rozednilo. „Tohoto
muže… jste skrze ruce bezbožníků přibili na kříž 
a odstranili.“ řekl Petr, když vzpomínal na tento den
(Sk 2,23)

3. PředPOvěděl Své vzkříšení

(Mk 10,34)

ze všech jeho předpovědí nestojí žádné tolik za
pozornost jako toto! Naplnilo se? opravdu znovu
povstal? 

Máme bohaté svědectví, že se tak stalo! Netřeba
váhat ohledně důvěryhodnosti tvrzení, že Ježíš vstal
„třetího dne“, aby již nikdy nezemřel! Tuto
velkolepou událost vidělo mnoho důvěryhodných
svědků (viz 1K 15,3-8).

Je nemožné číst tyto věci a zůstat netečný! základní
otázka, které čelíme, zní takto: „Kdo je osoba zvaná
Ježíš?“ Nemůžeme ho zamítnout s konstatováním,
že je nedůležitý! Pokud je tím, kým tvrdil, že je, pak
bychom mu měli důvěřovat ohledně našeho
věčného spasení. Tím, že zemřel za naše hříchy, pro
nás udělal to, co pro nás nikdo jiný udělat nemohl.
Když ho přijmeme za svého spasitele, měli bychom
mu dát nejvyšší místo v našich životech – místo
našeho Pána.

v minulé lekci jsme viděli našeho Pána na jeho
poslední cestě do Jeruzaléma, jak uvědoměle
předpověděl svou smrt a vzkříšení. závěrečné
kapitoly Markova evangelia ukazují, že všechno, 
co předpověděl, se naplnilo.

1. PředPOvěděl, že bude Odmítnut StARšími, kněžími

A zákOníky (Mk 8,31).

Tito lidé byli židovští vůdci a tvořili sanhedrin, před
kterým se konala první část jeho soudního stání. 
v radě zasedalo přibližně 70 mužů a předsedal jim
nejvyšší kněz. Ježíš byl zatčen v getsemane 
a odveden do paláce nejvyššího kněze, kde již byli
shromážděni členové sanhedrinu (Mk 14,53).

Aby dospěli k rozsudku, který bude v jeho
neprospěch, bylo třeba najít svědky. Někteří lidé byli
ochotni křivě vypovídat, ale problém byl v tom, že si
jejich výpovědi vzájemně protiřečily!

znovu se ho otázal: „Jsi ty Mesiáš, Syn
Požehnaného?“ Ježíš řekl: „Já jsem.“ (Mk 14,61-62) 

To stačilo! Když členové rady vyslechli toto úžasné
prohlášení, odsoudili ho za to, že se dopustil
rouhání. Podle jejich názoru byl obyčejný člověk.
Tvrdit, že je Boží syn, bylo rouhání, které bylo
trestáno smrtí. odsoudili ho a začali s ním podle
toho zle nakládat. Tak se zcela naplnila jeho
předpověď.

Klíčový verš: Jan 7,46
„Nikdo nikdy takto nemluvil, 
jako mluví tento člověk.“ 
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