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LEKCE 1 
DOBRÁ ZPRÁVA

K ZAMYŠLENÍ

Jakou nejlepší zprávu jsi kdy slyšel?
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POSLOUCHEJTE 

„Počátek evangelia Ježíše Krista…“

(Marek 1,1)

  Když vidíme řád a krásu světa a lidského těla, musíme si 
položit otázku: Vzniklo to všechno jen náhodou? Nebo to 
někdo stvořil?

  Bible říká, že Bůh je tím, kdo stvořil vesmír, v němž žijeme, 
i těla, která obýváme. Jak ho tedy můžeme poznat? 

To, jaký je Bůh, můžeme poznat, když se podíváme na Ježíše 
Krista.

  Křesťanství je o Kristu – tento titul znamená „Boží vyvolený 
král“.

  Křesťanství je „evangelium“ – dobrá zpráva – o Ježíši Kristu.

  Když byl Ježíš pokřtěn, Bůh Otec vyhlásil: „Ty jsi můj Syn.“

  Bůh se zjevil v lidských dějinách skrze Ježíše Krista. Když se 
díváme na Ježíše, všechny dohady o Bohu končí. 
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DISKUSE 

1.  Je něco, co vás na Ježíši zaujalo nebo k čemu máte otázky?

2.  Máte chuť přečíst si Markovo evangelium?

3.  Kdybyste mohli Bohu položit jednu otázku a věděli, že vám 
odpoví, na co byste se zeptali?

Evangelium: Dobrá zpráva.   
Kristus/Mesiáš: Boží jediný 
vyvolený Král, kterého Bůh slíbil 
poslat světu.   
Prorok: Boží posel. 
Křest: Ponoření do vody jako 
symbol toho, že se člověk odvrátil 
od hříchu a byl v nitru obmyt. 

Pokání: Změna smýšlení 
i životního cíle. Člověk se 
osobně obrací zpět k Bohu.  
Duch svatý: Existuje jeden Bůh 
ve třech osobách: Bůh Otec, 
Bůh Syn (to je Ježíš) a Bůh Duch 
svatý.P
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SAMOSTATNÉ STUDIUM

Každý týden budete studovat několik kapitol Markova 
evangelia. Na konci 6. lekce budete mít celé evangelium 
přečtené. Následující otázky vám pomohou prostudovat text 
do větší hloubky. Na konci je místo, kam si můžete zapsat 
jakékoli otázky, které byste příště rádi probrali.

Přečtěte Marka 1,1-20. 

1.  Slovo „evangelium“ znamená „dobrá zpráva“. Marek začíná 
svou dobrou zprávu tím, že zmiňuje tři vyjádření na téma 
Ježíše:

a) vyjádření starozákonních proroků - poslů (Marek 1,2-3),
b) vyjádření Jana Křtitele (Marek 1,7),
c) vyjádření samotného Boha (Marek 1,11).

Co se z každého z nich dovídáme o Ježíši? 

a)

b)

c)
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Přečtěte Marka 1,21 – 2,17. 

2.  V 1. a 2. kapitole Ježíš ukazuje, že má pravomoc v různých 
situacích. (Viz Marek 1,16-20.21-22.23-28.40-45; 2,1-12.)  
Když Ježíš mluví nebo jedná, co se děje?

Přečtěte Marka 2,18 – 3,6. 

3.  Už v této rané fázi vyvolával Ježíš rozporuplné reakce. 
Někteří lidé byli udiveni, zatímco jiní se zlobili. Jaký dojem  
z Ježíše máte zatím vy?  

Máte k Markovi 1,1 – 3,6 další otázky?
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