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NEJVĚTŠÍ PŘÍBĚH VŠECH DOB 



CO ZNAMENÁ...CO ZNAMENÁ...CO ZNAMENÁ...CO ZNAMENÁ...    

ANDĚLANDĚLANDĚLANDĚL – nadpřirozená duchovní 
bytost, sloužící Bohu (s.5). 
  
BIBLEBIBLEBIBLEBIBLE – „knihy“ V Bibli se dočte-
me jak Bůh smýšlí o lidech a jak 
s nimi jedná. 
  
BOŽÍ KRÁLOVSTVÍBOŽÍ KRÁLOVSTVÍBOŽÍ KRÁLOVSTVÍBOŽÍ KRÁLOVSTVÍ – Všude tam, 
kde jsou lidé poslušní Bohu, je 
Boží království (s.11). 
  
DRUHÝ PŘÍCHODDRUHÝ PŘÍCHODDRUHÝ PŘÍCHODDRUHÝ PŘÍCHOD – když se Ježíš 
vrátí na zem, nezůstane nic při 
starém. Bůh obnoví nebe i zemi 
(s.57). 
  
DUCH SVATÝDUCH SVATÝDUCH SVATÝDUCH SVATÝ – třetí boží osoba 
tvořící společně s Otcem a Sy-
nem Nejsvětější Trojici (s.58). 
  
HŘÍCHHŘÍCHHŘÍCHHŘÍCH – vědomé a úmyslné 
rozhodnutí či jednání (nebo také 
nečinnost, myšlenku, projev 
apod.) proti Bohu a proti lidem 
(s.4). 
  
JEŽÍŠJEŽÍŠJEŽÍŠJEŽÍŠ – jméno Božího syna, zna-
mená“ Bůh zachraňuje“. 
  
KŘÍŽKŘÍŽKŘÍŽKŘÍŽ – mučící nastroj, na němž 
Ježíš dobrovolně zemřel. Stal se 
symbolem následovníků Ježíše. 
  
MESIÁŠMESIÁŠMESIÁŠMESIÁŠ – „Pomazaný král“ 
„Mašiach“ (hebrejské slovo) je 
v řečtině „Christos“ (s.52 a 55). 
  
MODLIT SEMODLIT SEMODLIT SEMODLIT SE – mluvit s Bohem, 
tiše nebo nahlas a naslouchat 
mu (s. 18-19 a 42) 
  
 
 
 
 

 
ODPUŠŤENÍODPUŠŤENÍODPUŠŤENÍODPUŠŤENÍ – Bůh odpouští,i 
když si to člověk nezasluhuje. 
Bůh Ti odpustí, je-li tvá lítost pra-
vá a chceš-li se změnit. To je 
možné proto, ze Ježíš dobrovolně 
vzal na sebe tvůj trest. 
  
POZPOZPOZPOŽEHNÁNÍ EHNÁNÍ EHNÁNÍ EHNÁNÍ - Vs ̌echno dobré, co 
chce Bůh dát lidem, kter ̌í činí, co 
on chce (s.10-11).  
  
SATANSATANSATANSATAN – v Bibli je Satan 
zobrazen jako zlý vzbouřený dé-
mon, který je nepřítelem Boha a 
lidstva. (též „ďábel“) (s.4). 
  
SYN BOŽÍSYN BOŽÍSYN BOŽÍSYN BOŽÍ – Ježíš Kristus je jed-
norozeným Synem Božím (s.3-5, 
45 a 59). 
  
UČEDNÍKUČEDNÍKUČEDNÍKUČEDNÍK – Ježíšův žák (s.18). 
  
VEČEŘE PÁNĚVEČEŘE PÁNĚVEČEŘE PÁNĚVEČEŘE PÁNĚ – chlebem a ví-
nem slavili Ježíšovy učedníci jeho 
smrt a zmrtvýchvstání. 
  
VĔČNÝ ŽIVOTVĔČNÝ ŽIVOTVĔČNÝ ŽIVOTVĔČNÝ ŽIVOT – život s Ježíšem, 
tak jak jej zamýšlel Bůh. 
Přemáhá smrt a nezná konce. (s. 
23, 29-30 a 59). 
  
VELIKONOCEVELIKONOCEVELIKONOCEVELIKONOCE – svátek, kterým se 
slaví zmrtvýchvstání Ježíše. 
V těchto dnech slaví Židé svátek 
zvaný pascha (s.38-54). 
  
VÍRAVÍRAVÍRAVÍRA – důvěra, že Bůh učiní co 
slíbil (s.58). 
  
ZMRTVÝCHVSTÁNÍZMRTVÝCHVSTÁNÍZMRTVÝCHVSTÁNÍZMRTVÝCHVSTÁNÍ– nebo též 
Vzkříšení tvoří základní prvek 
křesťanské víry – a to ve dvojím 
smyslu: vzkříšení/zmrtvýchvstání 
Ježíše Krista z mrtvých po jeho 
ukřižování a vzkříšení člověka na 
konci časů. (s.53-57). 
  
  



KDO JE KDO JE KDO JE KDO JE     

JEŽÍŠ MESIÁŠ?JEŽÍŠ MESIÁŠ?JEŽÍŠ MESIÁŠ?JEŽÍŠ MESIÁŠ?    

"Ježíš veřejně působil jako pocestný ka-

zatel v oblasti dnešního Izraele a západ-

ního břehu Jordánu. Hlásal brzký příchod 

Božího království a vyzýval k obrácení či 

pokání. Kolem roku 30 jej Římané v Jeru-

zalémě ukřižovali. Křesťané považují Ježíše 

za Židy očekávaného Mesiáše, Spasitele 

lidstva a Božího Syna, muslimové za jedno-

ho z nejvýznamnějších proroků. 

Od nepřesně vypočítaného data Ježíšova 

narození se počítají léta našeho letopočtu. 

Události Ježíšova života jsou napsány 

v Bibli. Je to nejvíc vyprávěný příběh všech 

dob." JEŽÍŠOVA JEŽÍŠOVA JEŽÍŠOVA JEŽÍŠOVA     

DOBADOBADOBADOBA    

Nás letopočet začíná narozením 

Ježíše. Lidé tehdy cestovali pešky 

nebo na oslu, velbloudu nebo na ko-

ni. V Čechách žili Bojové (keltský 

kmen). Neuměli psát ani číst. To 

dobře uměly některé jiné národy. Tak 

jako Židé v Izraeli. Byli nazvaní 

národem Knihy. V této knize, Bibli, 

mluví Bůh. On je stvořitel všeho, co 

je. A on chce být přítelem všem 

lidem. To ukazuje Ježíš. 

  



IZRAEL VIZRAEL VIZRAEL VIZRAEL V    JEŽÍŠOVĔ DOBĔJEŽÍŠOVĔ DOBĔJEŽÍŠOVĔ DOBĔJEŽÍŠOVĔ DOBĔ    

Hlavní městoHlavní městoHlavní městoHlavní město: Jeruzalém 

  

ProvincieProvincieProvincieProvincie: Galileje, Samařsko, Judsko 

  

RozlohaRozlohaRozlohaRozloha: přibližně 28000km2 

  

PodnebíPodnebíPodnebíPodnebí: subtropické s teplými suchými 

léty a mírnými vlhkými zimami 

  

Politické zřízeníPolitické zřízeníPolitické zřízeníPolitické zřízení: od roku 63 př.n.l. 

vládnou v Izraeli Římané, které v Ježíšově 

době zastupuje místodržící Pilát Pontský. 

Jeho nadřízeným je Tiberius, císař 

Římské říše. 

NáboženstvíNáboženstvíNáboženstvíNáboženství: židovské. Židé mají chrám v 

Jeruzalémě, mají kněze, kteří připravují a 

konají bohoslužby a kde například farize-

ové vyučují lid z Bible.V Novém zákoně 

jsou farizejové kritizováni jako pokrytci. 

  

JazykyJazykyJazykyJazyky: hebrejština (jazyk Židů), řečtina 

(mezinárodní jazyk), latina (jazyk 

Římanů) 

  

Kafarnaum 

Nazaret 

Jeruzalém 

Galilejské 
jezero 



Proč se všichni ti lidé hrnou k řece?

Připravte se, království
Boží přichází!



Začněte nový
život!

Sekera Božího soudu je již
na kořeni stromu...

Každý strom, který
nenese dobré ovoce, bude

vyťat a vhozen do ohně!

To můžeme být vyťati my
všichni. Kdo dokáže žít dobrý

život?

Přesně tak! Nikdo neunikne
Božímu soudu. Ale za mnou

přichází někdo, kdo vás může
úplně proměnit.

Uznejte, že nežijete dobře! Opravdu 
chcete,

aby váš život byl jiný? Pak pojďte
a nechejte se pokřtít v této vodě!

Křtem ukazujete, že
chcete začít nový život.



Kazatel u řeky se jmenuje Jan Křtitel...
A potom...

Pak zazní hlas z nebe...

Pokřti mne!
Tak splníme,
co chce Bůh.

Ano, ty jsi
můj milovaný

Syn, ve
kterém jsem

našel
zalíbení.

Já nejsem důležitý.
Připravuji cestu

někomu, kdo nám
ukáže, kdo je Bůh.

On vás bude
křtít Duchem svatým a
ohněm. To vás úplně

promění.

Já... já
bych měl být 

tebou
pokřtěn!

Otče, přijď
království tvé a staň se

vůle tvá!



Židé v Izraeli se
cítí bezmocní a

utlačovaní
Teší se na příchod 

Mesiáše.
On je ten
spasitel,

jehož příchod je
předpovězen ve

starých
židovských

knihách. S příchodem
Mesiáše Boží
spravedlnost

zvítězí.

Po křtu vede Boží Duch
Ježíše do pustiny.

Hle, Beránek Boží, 
který snímá hřích 

světa!

Je tam 40 dní a nocí. Po celou tu dobu nic nejí.
V modlitbě a postu se připravuje na svůj úkol. Aby Ježíš nad Satanem

zvítězil, musí lidem ukázat, že
je Bůh miluje, že je chce

vysvobodit ze zajetí smrti.

Ježíš podstupuje boj se Satanem, neviditelným vládcem temna,
který smrtí a zkázou vládne nad světem.

Jo
rd

á
n

GALILEA
Nazaret
Káně

Jeruzalém

IZRAEL
Kafarnaum

U Jordánu Jan Křtitel ukazuje na Ježíše.

Ano,
Otče!

Udělám,
co žádáš!

Na začátku naší éry Jan Křtitel připravuje Izrael
na příchod Mesiáše. V té době je Izrael jen

nepatrnou částí velkého Římského
impéria.

JUDEA



Ale Satan, jeho protivník, Ježíše zkouší,
od jeho úkolu odlákat.

Jestli jsi Syn Boži, proměň tyto
kameny v chléb!

Ne! Je psáno: Nejen chlebem 
bude člověk živ.

Jestli jsi opravdu Syn Boží:
dokaž to! Seskoč z chrámu!

Cožpak není napsáno,
že andělé tě

ponesou na rukou?

Je také řečeno: 
Nepokoušej 
Hospodina, 
svého Boha.

Odejdi Satane!
Je napsáno:

Jen samému Bohu se budeš
klanět a jen Jemu sloužit.

Ježíš, naplněn Duchem svatým, se
vrací do Galileje. V této řídce

osídlené krajině na severu Izraele
se Ježíš narodil. Na cestě se
k němu připojuje několik lidí.
Jsou zvědaví, zda opravdu je

Ježíš ten Mesiáš,
o kterém psali proroci...

Podívej! Dám ti všechnu moc
na zemi, jestli padneš

a pokloníš se mi!

Poté Satan od Ježíše odchází, 
prozatím. Přicházejí andělé

aby mu sloužili.



V Káně, někde v galilejských horách, se koná svatba... Na této svatbě je také
Ježíš spolu se svou matkou

a několika přáteli.



Ale uprostřed slavnosti...

To je
katastrofa!

Došlo nám víno!

Udělejte,
co

přikazuje Ježíš!

Naplňte ty nádoby vodou a odneste je
ochutnat správci svatby.

Voda? Ale vždyť je to víno!
A jaké!

????

Ochutnej! Ty jsi
schoval dobré

víno až do
nakonec!

To je neslýchané! Na takové svatbě
jsem ještě nebyla. Voda

proměněna ve víno!

To nejlepší víno!
To udělal Ježíš

z Nazaretu!

Co je to za 
člověka?



Kafarnaum, kvetoucí rybářská vesnice na břehu Galilejského
jezera. Zde začíná Ježíš kázat o Božím království.

A vybírá si své první učedníky. Petře, plujme na hlubinu a tam
roztáhni své sítě.

Mistře, pracovali jsme celou noc,
a nic jsme nechytili.

Opravdu !?

Co? To je neuvěřitelné!



Jakube!
Jane! Pojďte
sem! Takový
úlovek jsem

v životě
neviděl!

Odejdi ode mne, Pane!
Jsem hříšný člověk.

Neboj se!

Následujte
mě!

Učiním z vás rybáře lidí!



Ježíš prochází se svými
učedníky celou Galilejí. Vykládá

všem o Božím království.
Uzdravuje nemocné a

vyhání zlé duchy. Lidé žasnou
a jdou za ním. Přicházejí
dokonce z jiných krajin, i

z Jeruzaléma, hlavního města
Izraele. Visí na každém jeho

slově.

Blahoslavení jsou chudí. Jim
patří království nebeské.

Blahoslavení jsou hladoví, protože
oni budou nasyceni.

Blahoslavení jsou ti, kteří pláčou.
Oni se budou smát. Blaze vám, když vás budou lidé 

nenávidět a když vás vyobcují a 
potupí a vaše jméno zavrhnou jako 

zlé kvůli Synu člověka.



Jednejte s každým tak, jak byste
chtěli, aby on jednal s vámi.

Milujte své nepřátele,
modlete se za ně.

Dávejte si pozor, abyste nedávali své 
dobré skutky lidem na obdiv.

Každý, kdo by se chtivě podíval na 
ženu, už s ní zcizoložil ve svém srdci.

Lampou těla je oko. Je-Ii tvé
oko čisté, celé tvé tělo bude
prosvětlené. Ale je-Ii tvé oko
špinavé, budeš žít v temnotě.

Nikdo nemůže sloužit dvěma
pánům, bud' slouží Bohu,

nebo penězům...

Nedělejte si starost o zítřek.
Hledejte nejprve Boží

království, a všechno ostatní
vám bude dáno.

Dělejte to, co vám říkám. Pak budete jako
člověk, který staví svůj dům na skále. Ne jako 

blázen, který staví svůj dům na písku.



Jednoho dne, když se zástup tlačí okolo domu v Kafarnaum, kde je Ježíš...

Tam se neprotlačíme.

Co tam nahoře
děláte?

Nechte je! Tito přátelé
mají velkou víru!

Musíme střechou!
Dostaneme ho tam

i s lůžkem!
Člověče, tvé hříchy jsou 

ti odpuštěny.

Jak se opovažuje!
Slyšeli jste to?

Rouhá se Bohu!

Odpustit hříchy může
jenom Bůh!

Co je snadnější? Říci: ‚Tvé hříchy 
jsou ti odpuštěny,‘ anebo: ‚Vstaň a 

choď‘?

Syn člověka má moc
odpouštět hříchy. A proto ti

pravím: Vezmi své lůžko
choď!



Neuvěřitelné!

Ano!
Já chodím!

On chodí!

Ne všichni se však radují z
toho, co Ježíš dělá;
Někteří z farizeů si

všímají, zda Ježíš dodržuje
nařízení sabatu. V tento den
je v Izraeli přísně zakázáno

dělat jakoukoli práci.

Tento muž má odumřelou
ruku. Je dovoleno činit v

sobotu dobře?

Natáhni svou ruku!

Má ruka je zdravá!

Musíme se
ho zbavit! Musíme oznámit

vůdcům
Jeruzalémě, že

podvádí náš 
národ!



Ježíš vyučuje zástupy, ale pak odchází se svými
učedníky a plaví se s nimi po Galilejském jezeře.

Mistře! Pomoz!
Potápíme se!

Proč se bojíte?
Kde je vaše víra?



Tiše, klid!

Přivazují loď na tichém místě.
Mezitím nahoře ve skalách...

UÁÁÁÁH!



Ve skalách žije
podivný člověk...

Pozor!

On jde sem!

Ježíši!

Vyjdi z něho, zlý duchu!

Co je ti do
nás, Syne

všemohoucího
Boha?

Jaké je tvé
jméno?

Legie, protože je
nás mnoho.

Dovol nám
vejít do těch

vepřů.

Jděte!



???? Jsem zase zdravý!

Jdi pryč!
Odejdi
od nás!

Můžu jít s tebou? Ne zůstaň tady.
Řekni všem, co pro

tebe Bůh učinil!



Pravím vám: Syn nemůže
činit nic sám od sebe. Činí
jen to, co vidí u svého Otce.

Nesnažím se činit svou
vlastní vůli, ale vůli svého
Otce. To on mně poslal.

Ježíš pravidelně chodí na tichá
místa, aby se modlil.

Po noci strávené modlitbou
si Ježíš zvolil svých 12

apoštolů. Posílá je vždy po
dvou kázat. Dává jím

moc nad všemi nečistými
duchy a nemocemi.

Jsou to bratři Petr a Ondřej... bratři Jakub a Jan... Filip a Natanael...



Tomáš a Matouš (který byl
předtím výběrčím daní pro

římany)...

Tadeáš a druhý Jakub... Šimon horlivec a Jidáš
Iškariotský.

Jděte. Kdo přijme vás,
přijímá mne, a kdo
přijme mne, přijímá

toho, který mne poslal.

Dvanáct apoštolů se vrací z cesty, na 
kterou je Ježíš poslal.

Ježíš chce s nimi odejít na
tiché místo, ale zástupy

mu nedopřávají chvíle klidu...

Žeň je velká a dělníků je málo.
Proto proste Pána žně, aby poslal

více dělníků.



Ježíš znovu káže a uzdravuje. Stmívá se...

Filipe, ti lidé mají hlad,
dejte jim najíst!

Dát jim všem najíst jen za 
200 denárů?

Tady je chlapec, který má
pět chlebů a dvě ryby.

To je všechno.

Řekněte jim, ať se prosadí
ve skupinách po padesáti!

Ježíš děkuje Bohu... a pak láme a rozdává chléb a 
ryby...



Tisíce lidí je
nasyceno...

On je určitě ten Mesiáš,
který měl přijít.

Musíme ho
prohlásit naším králem!

Podívejte! Ještě
zbylo 12 plných

košů nalámaných 
kousků!

Je už čas poslat lidi domů. Vezměte loď a
přeplujte na druhou stranu. Já zůstanu tady

v horách a budu se modlit.



Později...
Á...Á...Á...Á...

To je duch!To je duch!To je duch!To je duch!

Nebojte se!
To jsem já!

Pane, jestli jsi to ty,
přikaž, ať k tobě
přijdu po vodě!

Pojď!

Pane,
zachraň mě!

Proč jsi
pochyboval,

Petře?



Lidé chtějí prohlásit Ježíše za
krále. Mají za to, že on vyžene
Římany z jejich země. Počet 

Ježíšových
protivníků ale také roste. Neustále 

jej
kritizují. Chtějí poštvat lidi
proti němu a zbavit se ho.

Rabbi, kdy jsi se sem 
dostal?

Hledáte mne kvůli
chlebu, který jsem

vám dal?

Nedělejte si starost o pokrm, který
se kazí, ale o pokrm, který
zůstává a dává věčný život.

Já jsem chléb života. Kdo přijde ke 
mně, nebude nikdy hladovět. Chléb, 
který dám já, je mé tělo, které dám 

za život světa.

Jak nám může tenhle člověk
dát k jídlu své tělo?

Nesmysl!

My odcházíme!

Je to podvodník!

Nechcete také odejít?

Pane, ke komu bychom šli? Ty 
máš slova věčného života a 
my jsme uvěřili a poznali!



Odpor proti Ježíšovi sílí.
Odchází z Galileje a
pokračuje ve svém

díle v dalších krajinách
spolu se skupinou

svých následovníků,
mužů i žen.

IZRAEL

Jeruzalém

Galilea

Později se vydává na
cestu do Jeruzaléma.

Na cestě...

Za koho mne lidé považují?

Myslí si, že jsi prorok.

A vy? Za koho mne
považujete vy?

Ty jsi Spasitel, Syn živého Boha. Nikomu to neříkejte. Syn člověka
musí jít do Jeruzaléma a tam trpět a umřít.

Ale třetího dne vstane z mrtvých.



Za hradbami Jeruzaléma se konají popravy.
Lidé jsou tu křižování, což je krutý římský trest smrti.

Chce-li někdo jít za mnou, ať se 
zřekne sám sebe, vezme svůj kříž a 

následuje mě.
Kdo bude chtít svůj život

zachovat, ztratí jej. Ale kdo jej
ztratí pro mne, ten jej nalezne.

Musíš vědět:
je jen jeden Bůh. Důležité je, že miluješ Boha celým srdcem a

že miluješ ostatní lidi jako sám sebe!



V té době jsou v Izraeli vesnice pro
malomocné. Malomocenství je

obávaná kožní nemoc. Nakaženým je
zakázáno stýkat se se zdravými.

Když se k malomocným někdo
přiblíží, musejí křičet, aby

varovali před nákazou.

Malomocní!Malomocní!Malomocní!Malomocní!
Malomocní!Malomocní!Malomocní!Malomocní!

Ježíši! Mistře!
Smiluj se nad námi!



Jděte se ukázat kněžím!

Jít ke kněžím?
Nechat se prohlédnout?

To potom budeme
uzdravení?

???? !!!! Dívej! Jsem zdravý! Jsme zdraví! Ano!

Haleluja!
Bůh je dobrý!

Děkuji ti!

Nebylo vás uzdraveno deset?
Kde jsou ti ostatní?

Nepřišli poděkovat Bohu?

Vstaň! Tvá víra tě nejen
uzdravila, ale také spasila.



Židovští vůdcové
v Jeruzalémě posílají za
Ježíšem své komplice,

aby ho sledovali.
Těm se Ježíšovo

chování vůbec nelibí.

Stýká se s lidmi špatné pověsti,
s prostitutkami, výběrčími

daní, kteří spolupracují s Římany...
Syn člověka přišel,

aby hledal a zachránil ty,
kteří jsou ztracení.

Protože Ježíš uzdravuje
v sobotu...

Buď zdráv!

A zvláštní pozornost
věnoval dětem...

Nechte děti a nebraňte jim
přijít ke mně, vždyť právě 

takovým patří Boží království!



Ježíše volají do Betanie,
vesnice nedaleko

Jeruzaléma. Lazar je
nemocen. Lazar a jeho

sestry Marie a Marta jsou
dobří přátelé Ježíše.

Když Ježíš přichází do Betanie.
dozvídá se, že Lazar je
už čtyři dny v hrobě...

Pane!

Pane, kdyby psi tady byl,
můj bratr by neumřel!

Tvůj bratr vstane, Marto.
Ano, vím. Vstane při

vzkříšení v poslední den.

Já jsem vzkříšení i život. Kdo
věří ve mne, má život věčný.

Věříš tomu, Marto?

Ano, Pane. Já jsem uvěřila, že ty jsi 
Mesiáš, Boží Syn, který má přijít na 

svět.

Kde jste ho pohřbili?

Pojď se podívat,
Pane!



A to
nemohl

zabránit, aby
Lazar neumřel?

Podívejte, jak
ho měl rád!

Sem, do hrobů vytesaných ve skále, kladou mrtvé,
které zabalili do pohřebních rouch.

Odvalte ten kámen!

Pane, už zapáchá, vždyť je to
už čtvrtý den...

Když budeš věřit, uvidíš 
Boží slávu!

Otče, děkuji ti, že jsi mne
vyslyšel. Říkám to kvůli lidem,
aby věřili, že jsi mne poslal... Lazare!Lazare!Lazare!Lazare!

Pojď ven!Pojď ven!Pojď ven!Pojď ven!

Rozvažte ho a nechte jít!



Hodnostáři v Jeruzalémě jsou Ježíšem a jeho
následovníky stále více znepokojeni.

Ten člověk dělá
spoustu zázraků! Jestli to tak

necháme, Římané
zasáhnou!

Připraví nás o náš chrám a
o náš národ!

Máte přece zdravý rozum!
Není  lépe, aby zemřel

jeden člověk, než aby byl celý
národ byl zničen?

Proto musí on zemřít!

Od té chvíle hledají židovští
vůdcové příležitost jak vydat
Ježíše Římanům, kteří jediní

měli pravomoc vykonávat
trest smrti...



Mezitím se koná v Betanii večeře.

Marie!Marie!Marie!Marie! Takový olej! Ten
musí stát celé jmění!

Bylo by lépe,
kdybychom to

prodali, a
peníze dali
chudým!

Jen jí nech, Jidáši!
Uchovala ten balzám

a připravila mé tělo na pohřeb!



Blíží se Velikonoce.
Do Jeruzaléma se sjíždějí zástupy lidí.

Vůdcové v Jeruzalémě osnují
plány jak zatknout Ježíše. Přesto

Ježíš vstupuje do města.



Lidé ho s jásotem vítají... Požehnaný, který
přichází ve jménu

Páně!

Král Izraele!

Sláva!

Sláva!

Takhle se nikam
nedostaneme!

Celý svět jde za ním!



Chrám v hlavním městě je
centrem bohoslužby. O Velikonocích bývají

v chrámě obětovaní beránci.

Každý beránek je obětován,
aby lidé mohli být usmířeni

s Bohem.

Ale který beránek může opravdu
osvobodit lidi od jejich hříchů?

Na nádvoří chrámu se kupuje a prodává
a směnárníci vyměňují peníze.

Najednou je tu i Ježíš...



Boží dům má být domem
modlitby, ale vy jste
z něj udělali doupě

lupičů!

Je nebezpečný!
A lidé visí na každém

jeho slovu.

Nedá se nic dělat,
musíme se ho zbavit!



Musíme na něho vyzrát
nějakou lstí. Pak ho

můžeme zabít.

Ale ne o svátcích!
O Velikonocích

žádné problémy
nepotřebujeme.

Kolik mi za něho
dáte? To je Jidáš,

jeden z jeho
učedníků!

Já vám Ježíše vydám!

Dáme ti za něho
30 stříbrných, cenu otroka!



Ve dnech před
Velikonocemi rozmlouvá
Ježíš s lidmi v chrámě,

i když vůdcové se mu v tom
snaží bránit. Potom

Petr s Janem připravují
velikonočního beránka

pro sváteční večeři.

Toho večera se setkává Ježíš
s 12 apoštoly ve městě, aby jedli beránka.

Udělám to dnes v noci!



O, jak jsem toužil jíst s vámi
tohoto beránka, dříve než

budu trpět!

Lidé, kteří mají moc, vládnou
nad svými podřízenými.

Ale u vás to musí být naopak.

Kdo z vás chce být vůdcem,
ať je služebníkem všech.

Hle, já jsem mezi vámi jako
služebník.



Pane, ty mi chceš umýt
nohy? Ne, to nikdy!

Jestliže ti nemůžu umýt
nohy, Petře, nejsi můj

učedník.

Pane, pak mi umyj
i hlavu  a ruce!

Kdo je vykoupán, 
potřebuje umýt jen nohy, 
neboť je jinak celý čistý.

Nazýváte mě Mistrem a Pánem a 
máte pravdu, neboť jím jsem. Když 
jsem však já, umyl nohy vám, máte 

i vy mýt nohy jeden druhému.

Jeden z vás mne zradí.
Snad ne já?

Nikdy!

Jidáši, co máš
udělat, udělej rychle!



Toto čiňte na mou památku.

Vezměte tento chléb,
to je má tělo. Dávám vám nové přikázání:

Milujte jeden druhého tak, jak
jsem já miloval vás.

Vezměte tento kalich,
to je má krev nové smlouvy, která se 

prolévá za mnohé.

Podle toho všichni poznají, že jste 
moji učedníci, když budete mít lásku 

jedni k druhým.

Pane, půjdu za tebou
všude. Dám za tebe i

život!

Petře, než zakokrhá kohout,
třikrát mne zapřeš.



Pozdě večer vychází Ježíš s učedníky z města.
Jidáš s nimi není...

Já od vás odejdu, ale Otec vám pošle Ducha
svatého. On vám bude

pomáhat a vždycky bude s vámi.

Cestu znáte. Víte kam jdu.
Já jsem ta cesta, pravda a život. 

Nikdo nepřichází k Otci než skrze 
mne.

Zůstaňte tady. Já půjdu kousek
dál a budu se modlit.

Otče můj, je-li to možné, ať mě tento 
kalich utrpení mine!

Ať se však nestane má vůle, ale tvá.



Jak můžete spát! Vstaňte!
Ten, který mne zrazuje, je tu!

Kterého políbím, toho chyťte!
Mistře!

Pane, máme
bojovat?

Jidáši, zrazuješ Syna člověka 
polibkem?

Ne!
Ježíš se nechává zajmout.
Jeho učedníci se rozprchli.



Ježíše odvádějí k veleknězi,
hlavě všech židovských věřících.

Petr a Jan jej z povzdáli následují.

Petr vstupuje na dvůr. Nepatříš také k jeho 
učedníkům?

Vůbec
ho neznám!

Nejsi ty jeden z nich?

Ne, opravdu!

Určitě jsi jeden z nich. Vždyť jsi 
Galilejec!

Toho člověka 
neznám!



Kykyryký!

Tak prorokuj! Kdo tě udeřil?

Ráno Ježíše přivádějí do židovské Velerady.

Jestli jsi Mesiáš, 
řekni nám to!

Sami říkáte, že jsem.

To je rouhání! Zasluhuje smrt!
Ať ho Římané odsoudí!

...



Ježíše přivádějí k římskému vládci Pilátovi.
Židovští vůdcové vyburcovali dav, který přihlíží, proti Ježíšovi.

Křičí a obviňují Ježíše ze všeho možného.

Proč nic neodpovídáš? Neslyšíš, z 
čeho všeho tě obviňují?

Co jsi udělal 
zlého?

Přišel jsem na 
svět, abych 

vydal svědectví 
pravdě.

Co je pravda?

Já na něm žádnou vinu
nenalézám... Jsou Velikonoční

svátky. Koho vám mám
propustit? Barabáše, nebo

židovského krále?



Barabáše!

Barabáše!

Ale co mám
udělat s Ježíšem?

Ukřižuj ho!
Vydává se za krále!

Jestli ho propustíš, nejsi 
přítel císaře!

Můžeš jít.
Jsi volný!

... 37, 38, 39!

Nejsem vinen krví tohoto muže.

Ať žije židovský král!

Barabáš je propuštěn. Provinil se
vraždou při nějaké vzpouře.



Hle, člověk! Ukřižuj ho! Ukřižuj ho!

Ukřižuj ho!

Pilát jim Ježíše vydal k 
ukřižování.

Chopili se ho vojáci. Ježíš nesl 
svůj kříž ulicemi Jeruzaléma.

Ježíš nesl svůj kříž až na místo 
jménem Lebka, hebrejsky zvané 

Golgota.

Vojáci přibíjejí Ježíše ke kříži.



Jidáše trápí výčitky svědomí...

Zhřešil jsem!

Zradil jsem
nevinnou krev! Co je nám po tom?

To je tvůj problém!

Ježíš je ukřižován mezi
dvěma zločinci.

Otče, odpusť jim, neboť
nevědí, co činí.



Na kříži je nápis ve třech
jazycích, který praví: JEŽÍŠ 

NAZARETSKÝ, ŽIDOVSKÝ KRÁL

Ježíš odmítá nápoj na
zmírnění bolesti.

Vojáci losují o jeho oděv.

Jiným pomáhal,
a sobě pomoci

nemůže?

Jestliže jsi Syn Boží,
sestup z kříže!

Zachraň sebe i 
nás!

To se ani Boha nebojíš? My 
dostáváme spravedlivou odplatu, 
kdežto tenhle nic zlého neudělal!

Vzpomeň si na mě, až přijdeš 
do svého království.

Amen, říkám ti, dnes budeš 
se mnou v ráji.



Okolo poledne se po celé zemi 
setmělo.

Marie, Ježíšova matka,
a jeho učedník Jan stojí u kříže.

Od této chvíle jste
matka a syn.

Bože můj, Bože můj,
pro jsi mne opustil?

Žízním! Otče, svého ducha dávám
do tvých rukou.

Je dokonáno!



Ježíš umírá ve tři hodiny odpoledne.
Voják probodává Ježíšův bok

a vychází voda a krev.

V knihách je napsáno: Byl
veden k zabití jako beránek!

Byl probodán a zbit za naše
hříchy! A teď je mrtvý.

Byl to ten Mesiáš,
který měl přijít?

Pojď, zeptáme se, jestli ho
můžeme pohřbít.

Josef z Arimatéia a Nikodém sňali Ježíšovo tělo
z kříže, pomazali je vonnými mastmi, zavinuli

do plátna a uložili do hrobu, který
uzavřeli velkým kamenem a opatřili pečetí.



Po velikonoční sobotě jde k
zapečetěnému hrobu několik

truchlících žen...

Proč hledáte živého mezi
mrtvými? Vstal z mrtvých. Jděte

a řekněte to učedníkům!

Kámen je
odvalený!

Když to slyší Petr s Janem,
běží k hrobu.

Hrob je prázdný!

Co se stalo?



V zahradě u hrobu...
Ženo, proč pláčeš?

Koho hledáš?

Pane, jestli jsi ho odnesl ty, řekni 
mi kam.

Marie!

Mistře!

Nedrž mě!
Řekni mým bratrům, že
vystupuji ke svému Otci

i k vašemu Otci, ke svému
Bohu i k vašemu Bohu.



Téhož dne dva zklamaní Ježíšovi učedníci rozmlouvají
s jedním kolemjdoucím o Ježíšově ukřižování...

Nevěříte tedy prorokům?
Copak to všechno nemusel Mesiáš vytrpět, než vejde 

do své slávy? To vše je zapsáno v knihách!

Při jídle najednou jejich
host mizí...

Ale to byl
Ježíš!

Ihned jdou za ostatními učedníky.

Viděli jsme Pána!

Marie a Petr
také!

Najednou...
Pokoj vám!

Nevěříte, že jsem to já?
Podívejte se na mé ruce

a nohy!

Můj Pán a
můj Bůh!



Ježíš se zjevuje učedníkům
po dobu 40ti dní. Dokonce se

ukazuje i pěti stům lidí
najednou. Jednoho dne

učedníci loví ryby
na Galilejském jezeře...

Máte něco k snědku, chlapci?
Ne, nechytili jsme

ani rybičku!

Hoďte síť na pravou stranu lodi!

Teda,
to je úlovek!

To je Pán!

Mistře! Pojďte snídat.



Petře, opravdu mne
miluješ?

Ježíš klade tuto otázku
Petrovi třikrát...

Ano, Pane, ty víš,
že tě mám rád.

Pečuj o mé ovce

Následuj mě.

Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. 
Proto jděte. Získávejte učedníky ze všech 
národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i 

Ducha svatého.

A pamatujte: Já jsem s vámi po všechny
dny až do skonání světa!

Po těchto slovech Ježíš
opouští zem a je nesen vzhůru

do nebe. Ale řekl také,
že se vrátí a bude soudit všechny

národy...



Smrt ho neudržela. 
Bůh ho

vzkřísil Ježíš byl
první kdo směl
vstoupit do Boží

Slávy!

Ježíš odešel. Učedníci se
podle jeho příkazu modlí v

Jeruzalémě a čekají na
Ducha svatého. Duch Boží na

ně opravdu sestoupil.
Tentýž Duch, který byl v Ježíši,
žije nyní v nich. Dává jím sílu

být novými lidmi,
kteří směle svědčí o Ježíši.

Navzdory velkému protivenství se šíří
křesťanství po celém světě.

Ježíš je Syn
Boží!

On sám na svém těle 
vzal naše hříchy na kříž, 

abychom zemřeli 
hříchům a ožili 

spravedlnosti. Jeho 
rány vás uzdravily!

Dnes se Ježíšovi následovníci po
celém světě scházejí, aby se
spolu modlili a četli z Bible.

Lámou chléb a podávají si víno,
aby si připomínali Ježíšovu smrt.

Boží lásku, která je v jejich srdcích,
rozdávají druhým.

Toto slovo bude
rozšířeno okružními

dopisy:



Ježíš nám otevřel
cestu k Bohu!

Ježíš tě miluje! Buď
vděčný a uctívej ho!

Bůh tak miluje svět, že dal svého 
jednorozeného Syna, aby žádný, kdo 
v něj věří, nezahynul, ale měl věčný 

život.



BIBLEBIBLEBIBLEBIBLE    

  

Ježíšův příběh stojí v Bibli. Není knihy, která je více čtena než Bible. Je to kniha 

sestávající z mnoha knih. Trvalo 1500 let, než všechny ty knihy byly napsané. 

Před takovými 1900 lety byla Bible hotová. V Bibli jsou všelijaké příběhy o tom, 

jak Bůh jedná s lidmi. Ježíšův příběh nejlépe ukazuje, kdo je Bůh. 

PŘÍBĔH JEŽÍŠEPŘÍBĔH JEŽÍŠEPŘÍBĔH JEŽÍŠEPŘÍBĔH JEŽÍŠE    

  

V Bibli jsou 4 knihy, které popisují 

život Ježíše. Jsou nazvány podle 

svých pisatelů. Všichni žili v téže 

době jako Ježíš. 

  

1. MatoušMatoušMatoušMatouš - jeden z následovníků 

Ježíše. Pracoval jako celník. Přede-

vším popisuje, jak se Ježíš stýkal s 

obyvateli Izraele (s Židy). 

  

2. MarekMarekMarekMarek - byl ještě mladík, když 

Ježíš konal své dílo. Psal hodně o 

zázracích, které Ježíš konal. 

  

3. LukášLukášLukášLukáš - byl povoláním lékař. 

Neznal Ježíše osobně. Lukáš psal o 

tom, jak Ježíš jednal s lidmi. 
  

4. JanJanJanJan - byl také jeden z následovníků 

Ježíše. Především ukazoval, kdo Ježíš 

je. Ježíš je Bůh, který se stal člověkem, 

aby lidi zachránil z jejich hříchů. 

  



JEŽÍŠOVO JEŽÍŠOVO JEŽÍŠOVO JEŽÍŠOVO     

NAROZENÍNAROZENÍNAROZENÍNAROZENÍ    

Matka Ježíše Nazaretského Marie 

otěhotněla bez pohlavního styku s 

lidským otcem a zůstala pannou až 

do narození Ježíše. Tento zázrak byl 

ohlášen v knihách, které byly 

napsány dlouho před Ježíšovou do-

bou. Ježíš se nenarodil jako nějaký 

hrdina nebo nějaký zvláštní člověk. 

Narodil se ve stáji, poněvadž nikde 

jinde nebylo místo. 

  
JEŽÍŠOVY JEŽÍŠOVY JEŽÍŠOVY JEŽÍŠOVY     

ZÁZRAKYZÁZRAKYZÁZRAKYZÁZRAKY    

Ježíš konal mnoho zázraků. V Bibli je 

například popsáno přes čtyřicet 

zázračných uzdravení. Těmito 

zázraky Ježíš ukazoval, že Bůh je 

mocný. A že chce lidem pomáhat a 

činit je šťastnými. 

  



JEŽÍŠOVA JEŽÍŠOVA JEŽÍŠOVA JEŽÍŠOVA     

SMRT A SMRT A SMRT A SMRT A     

ZMRTVÝCHVSTÁNÍZMRTVÝCHVSTÁNÍZMRTVÝCHVSTÁNÍZMRTVÝCHVSTÁNÍ    

Proč vlastně Ježíš zemřel? To je vysvětleno v Bibli.Proč vlastně Ježíš zemřel? To je vysvětleno v Bibli.Proč vlastně Ježíš zemřel? To je vysvětleno v Bibli.Proč vlastně Ježíš zemřel? To je vysvětleno v Bibli.    

Všichni lidé občas konají špatné věci. Věci, které si Bůh nepřeje, pro které se 

zlobí a z nichž je smutný. To se nazývá hřích. Pro jejich hříchy nemohou být lidé 

přáteli Pána Boha. Ježíš přišel na zem a vzal na sebe dobrovolně náš trest. Ježíš 

vstal z mrtvých, Bůh jej vzkřísil a chce nám pomáhat, abychom žili tak, aby Bůh 

z nás měl radost. Tím, že Ježíš za nás zemřel, můžeme být s Bohem smířeni. 

  

  

Chceš být přítelem Božím? Lituješ něčeho, co jsi udělal špatně? 

Modli se například tuto modlitbu: 

  

Milý Bože, Ty mne miluješ.  

Ty jsi pro mne obětoval Ježíše, svého jediného Syna. 

On zemřel na kříži pro všechny špatné věci, které jsem udělal. 

Odpusť mi prosím, co všechno dělám zle, já toho lituji. 

Chci patřit jen tobě , Bože!  

Prosím pomoz mi žít tak tak jak si Ty přeješ. 

Buď mi nablízku. 

Děkuji Ti, za odpověď na mou modlitbu. 

Splníš, co slíbíš.” 

MODLIDBAMODLIDBAMODLIDBAMODLIDBA    



JEŽÍŠ A TYJEŽÍŠ A TYJEŽÍŠ A TYJEŽÍŠ A TY    

Ježíšův příběh ještě zdaleka nes-

končil. Ježíš se stal přítelem mnoha 

lidí. Nejen tehdy, ale i dnes. Svět se 

změnil. Už necestujeme na oslu a na 

koni, ale autem a letadlem. Ale pro 

Ježíše to nic neznamená. Může ti být 

právě tak blízko jako tehdy, když 

chodil po Izraeli.  

Neviditelný, ale právě tak skutečný. 

Chce být dnes přítelem, aby tě slyšel 

a měl rád. 

  

Chceš vědět o Ježíši více a o tom jak 

s ním žít? Pak učiň toto: 

  

1. Čti si sám BibliČti si sám BibliČti si sám BibliČti si sám Bibli. 

(začni například evangeliem podle 

Lukáše) 

  

2. Začni se modlitZačni se modlitZačni se modlitZačni se modlit. 

(mluvit s Bohem a poslouchat jej) 

  

3. Mluv s jinými následovníky o Ježíši Mluv s jinými následovníky o Ježíši Mluv s jinými následovníky o Ježíši Mluv s jinými následovníky o Ježíši 

a o Bibli. Ježíš si přeje, aby jeho 

následovníci se společně od Něj učili 

z Bible. 
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