
Zivot Pána Ježíše 

podle evangelia Matouše, Marka, Lukáše a Jana. 

Toto je pravdivý ph'běb o Ježíši 
Kristu. Zil před 2000 lety poblíž 
Jeruzaléma. 

Příběh začíná jeho narozením v malém městě Betlémě. 



F0300 

The Life of Jesus 

Czech Edition 

Copyright 2015 Voice Media 

info@VM1.global  
Web home: www.VM1.global 

All rights reserved. No part of the publication may be 
reproduced, distributed or transmitted in any form or 
by any means, including photocopying, recording, or 
other electronic, or mechanical methods, without the 
prior written permission of the publisher, except in 
the case of brief quotations embodied in critical 
reviews and certain other noncommercial uses 
permitted by copyright law. For permission requests, 
email the publisher, addressed “Attention: Permission 
Coordinator,” at the address above. 

This publication may not be sold, and is for free 
distribution only.

http://www.vm1.global/�


© 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin, li 60120 



Josef a Marie milovali Pána Boha. Každý rok 
chodili do Jeruzaléma, aby ho tam uctívali. 
Ježíš šel s nimi. 
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Váš dv.máctiletý syn má 

obdivuhodné znalosti o 

Bohu a jeho zákonech. 

Ano, ani já, jeho 
matka, mu někdy 

nerozumím. 

Ježíš pomáhal Josefovi v jeho 
tesařské práci až do svých třiceti let. 



Když měl Ježíš třicet let, vybral si 
několik mužtl, aby mu pomáhali, 
chodili s ním po celé zemi a vyprávěli 
lidem o Boží lásce. 

Ale Ježíš má moc nad mořem. 
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Vítr se utišil a vlny zmizely. 

Kdo to je, že ho dokonce 

poslouchá i vítr a moře? 



Ježíš udělal mnoho záz raků. Vždycky u kazoval Boží lásku. Jednoho dne přišlo do domu toli k 
lidí, že nemoh li dovni tř přinést nemocného muže. 

Je ho pHte lé ud!lali ve &tfde otvor a spustili 
bodol6. 

s 

Tři roky Ježíš u zdravoval nemocné, 
ot ví ral oči slepým a pomáhal chudým. 



Ježíš vždycky učil lidi o Bohu. Jedné noci k Ježíši 
tajně přišel Nikodém, člen židovské rady, aby mu 
položil několik otázek. Ježíš mu vysvětlil, jak se 
může stát Božím dítětem. 
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·ar vojáci Zanedlouho Ježíše zaJ I 
d a zli lidé a vedli ho na sou 

. . by �ěl Ježíš zemřít za Nikodém se dMI, proč 
jeho hříchy. 
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Ježíš je přiveden k nejvyššímu náboženskému soudu. 
Je o něm řečeno mnoho lží. Nakonec nejvyšší kněz 
zvolá ... 

Římský guvernér Pilát pazději shledal, že Ježíš neudělal nic 
zlého. Ale aby uspokojil zástup, nechal Ježíše zbičovat. 
Vojáci mu dali na hlavu korunu z ostrých tmil. 
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Spolu s Ježíšem byli 
ukřižováni dva zločinci. 

Jeden svých hříchli 
litoval ... 

Ježíš scve 
velkých boles
tech dívá dolll 
na lidi okolo 
kříž, e. 

S\'ft, proto poslal 
Ježie, aby 
1.emi'el za 

všechny lidi. 

Je poledne. Podivný stín přikrývá zemi. Do tří hodin je tma; potom Ježíš zvolá k Bohu ... 

-� 
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Vojáci; ltdt Jel&e uklilovali, IC divili, CO 
aeltalo. 
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Jeden bohatý mul z Jeruzaléma, který m!1 
Jefíše rád, šel a f.6dal guvernéra .•. 



Tak byl Ježíš položen do hrobu, který hlídali vojáci. Lidé, 
kteří Ježíše nenáviděli, si mysleli, že ho už nikdy neuvidí. 

Třetího dne po Ježíšově smrti však přišel anděl a odvalil kámen od 
hrobu. Stal se velký zázrak. Ježíš vstal z mrtvých! 

To ráno přišlo ke hrobu 
několik smutných žen 
Ježíšových přátel. Ale 
hrob byl otevřen a Ježíš 
v něm nebyl. Velmi se 
zděsili. 
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Ježíš byl skutdně naživu. Jeho učedníci tomu 
nemohli uvěřit. On s nimi mluvil a jedl, aby jim 
dokául, že ho Blih vzkřísil z mrtvých. 

Čtyřicet dní Ježíš zlistal na zemi. 
Jednoho dne se nedaleko 
Jeruzaléma rozloučil s učedníky 
a Blih ho vzal do nebe. Než 
odešel, slíbil, že se jednoho dne 
vrátí a vezme všechny Boží děti 
k sobě do nebe. 
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Spoj jednotlivé body. 
Začni u čísla 1, spoj všechny body a uvidíš obrázek Ježíšova narození. 

6 

31 30 

2
t 

il 25�v6 

19 ·»•22 2ge e21 

•23 
1s 24 •2s 

17 

32 

39 

• 
40 

• 
33 

36 

© 1991, lnternational Bible Society, Used By Permission 



Jak můi.ei pcnnat nejdideiitě)ií 
osobu v historii -Ježíie Krista 

Po přečtení této knihy ses dověděl mnoho o Ježíši. Slyšel jsi o jeho životě. Četl jsi 
část z jeho učení. A také jsi vidě� jak Ježíš mění životy lidí. 

Poznání Ježíše, Božího Syna. 
Vědět něco o Ježíši je důležité, ale ještě důležitější je poznat ho osobně. On se chce 
stát tvým Spasitelem a Pánem. Chce ti odpustit hříchy. Chce, abys s ním žil navždy. 

Poslouchej, co řl"'ká sám Ježíš: 
„Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho 
věří, nezahyn� ale měl život věčný." (Jan 3:16) 

Na jiném místě řekl: 
,,Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne." (Jan 14:6) 

Ježíšův učedník Jan to vysvětluje takto: 
„Bůh nám dal věčný život, a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo 
nemá Syna Božího, nemá život." (1 Jan 5:11,12) 
Nikdo z nás není dokonalý. Všichni děláme špatná rozhodnutí. Všichni děláme 
špatné věci. Bible to nazývá hřích. Trest za hřích je smrt - věčné oddělení od 
Boha. My ale nemusíme snášet tento trest - Ježíš ho vzal na sebe, když zemřel na 
kříži.On zemřel, abychom my mohli žít. V Ježíši dostáváme věčný život, bez něj 
však věčný život žádným způsobem nezískáme. Jak můžeš přijmout tento dar 
věčného života? Jak můžeš prosit Ježíše, aby se stal tvým Spasitelem? 

Poslouchej, co řl"'ká Pavel, jiný následovník Ježíše: 
„Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil 
z mrtvých, budeš spasen." (Římanům 10:9) 
,,Každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen." (Římanům 10:13) 

Chceš přijmout, co ti Bůh nabízí? 

Jestliže ano, potom 
1. Vyznej, stejně jako my všichni, že jsi hřešil a za své hříchy zasluhuješ trest. 
2. Uvěř, že Ježíš je Boží Syn. Věř, že zemřel na kříži, aby byl potrestán místo tebe. 
Věř, že vstal z mrtvých, aby ti dal věčný život. 
3. Pros Ježíše, aby ti odpustil hříchy a stal se tvým Spasitelem a Pánem. 

Ježíi řekl: 
,,Říkám vám pravdu, kdo věří, má věčný život." 
Věřím! Prosil jsem Ježíše, aby se stal mým Spasitelem a Pánem. 

JMÉNO DATUM 



Ježíšovo narození 

Marie pokyvuje hlavou a Josef trochu pootočí 
lampu, aby její světlo ozářilo stáj. Pastýři se uctivě 
dívají na malého Ježíše. 

2 Stalo se v těch dnech, že vyšlo nařízení od 
císaře Augusta, aby byl po celém světě

proveden soupis lidu. 1'ento první majetkový 
soupis se konal, když Sýrii spravoval Quirinius. 
3všichni se šli dát zapsat, každý do svého města. 

'Také Josef se vydal z Galileje, z města 
Nazareta, do Judska, do města Davidova, které 
se nazývá Betlém, poněvadž byl z domu a rodu 
Davidova, 5aby se dal zapsat s Marií, která mu
byla zasnoubena a čekala dítě. 6Kd� tam byli, 
naplnily se dny a přišla její hodina. 71 porodila
svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek 
a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo 
místo pod střechou. 

8A v té krajině byli pastýři pod širým nebem 
a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda. 
9Náhle při nich stál anděl Páně a sláva Páně se 
rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká 
bázeň. 10 Anděl jim řekl: ,,Nebojte se, hle, zvěstuji
vám velikou radost,která bude pro všechen lid. 
11Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán,

v městě Davidově. 11'oto vám bude znamením:
Naleznete děťátko v plenkách, položené do 
jeslí." 

13 A hned tu bylo s andělem množství ne-
beských zástupO a takto chválili Boha: 

14,,Sláva na výsostech Bohu a na zemi
pokoj mezi lidmi; Bllh v nich má 
zalíbení." 

15 Jakmile andělé od nich odešli do nebe, řekli
si pastýři: ,,Pojďme až do Betléma a podívejme 
se na to, co se tam stalo, jak nám Pán oznámil." 

16Spěchali tam a nalezli Marii a Josefa i to
děťátko položené do jeslí. 17Když je spatřili,

fiověděli, co jim bylo řečeno o tom dítěti.
8všichni, kdo to uslyšeli, užasli nad tím, co jim 

pastýři vyprávěli. 19 Ale Maria to všechno v mysli
zachovávala a rozvažovala o tom. Wpastýři se pak 
navrátili oslavujíce a chválíce Boha za všechno, 
co slyšeli a viděli, jak jim to bylo řečeno. 

Lukáš 2:1-20 
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