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Nový zákon  

a Jeruzalém 
hlavní dějiště událostí, 

které poznamenaly konec života Ježíše Krista 

  

Nový zákon vznikal v 1. - 2. stol. NL 

je napsán řecky 

má několik částí / evangelia, Skutky 

apoštolů, Apoštolské listy, Apokalypsu / 

 je spojen s postavou Ježíše Krista 
 

 

 



Čtyři evangelia 

 autoři jsou Marek, Matouš, Lukáš, Jan   

 evangelium = dobrá zpráva / radostný mail / 

 o učení, životě, smrti a zmrtvýchvstání Ježíše z Nazareta  

 / Nazaret = městečko, kde žil Ježíš v mládí / 

 

 Evangelia nejsou přesným historickým záznamem života Ježíše, protože 
byla sepsána po jeho smrti.  

 Je velmi obtížné oddělit skutečné skutky Ježíše od těch, které mu připsali 
jeho apoštolové. 

 Existovalo asi 30 evangelií – např. Jidášovo, Tomášovo, Máří Magdalské a 
další - v nich najdeme rozporná líčení života a učení Krista. 

 Kolem 3. a 4.stol. byla vybrána čtyři = jako světové strany, vybral je biskup 
v Lyonu Irenej, ostatní evangelia zavrhl jako kacířská.  

 Vybral podle popularity a obsahu, vybraná evangelia se také snadněji četla 
než třeba Jidášovo. 

 
 



Skutky apoštolů 

 Vypráví o počátcích křesťanství a jeho šíření do světa, 

dále vypráví o Petrovi a Pavlovi 

 



Apoštolské listy 

 Dopisy apoštola Pavla různým osobám a křesťanským obcím po 
celé římské říši 

 Některá místa těchto listů se vyznačují strhující krásou. 
K nejkrásnějším patří text, kterému se někdy říká Velepíseň lásky: 

   „ . . . kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych 
neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Kdybych měl dar 
proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všechno poznání, ano 
kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych 
neměl, nic nejsem. A kdybych rozdal všechno, co mám, ano kdybych 
vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. 
Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není 
domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se 
vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se 
raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má 
naději, láska vytrvá.“ 

 
        HOLASOVÁ, Zuzana. Bible kniha knih.Praha: Albatros 1991. S.28. 



Zjevení Janovo 
neboli Apokalypsa =  

něco neobyčejně hrůzného 

 

O konci světa a posledním soudu 

Vznikla v době pronásledování křesťanů a ujišťovala,  

že utrpení a bolest jsou jenom dočasné. 

 

 



 

Bazilika Božího hrobu  

v Jeruzalémě 

 Bazilika Božího hrobu vznikla na  místě předpokládaného 
ukřižování, pohřbu a zmrtvýchvstání Krista. 

 Je nejvýznamnější křesťanskou památkou. 

 Je tvořena souborem kostelů, kaplí, jeskyní, výklenků a 
modlitebních prostorů a patří šesti různým církvím. 

 První baziliku tu postavil římský císař Konstantin  

 v letech 326 – 335.  

 Bazilika pak byla za různých vládců vícekrát zničena a 
obnovena. 

 Ve 12.století chrám rozšířili křižáci. 

 Bazilika  stojí na konci VIA DOLOROSA – Křížové cesty. 

  

 



 

 

 

VIA   DOLOROSA – křížová cesta, 

kterou prý Ježíš prošel  

na Velký pátek 

 
 
 

 Nápis na uliční tabuli: 

 

 hebrejským písmem 

 arabským písmem 

 latinkou 

 

 cesta má 14 zastavení 

 vede z místa, kde byl Ježíš 
odsouzen, na místo, kde byl 
ukřižován a pohřben 

 prochází úzkými uličkami    
starého Jeruzaléma 

 končí v chrámu Božího hrobu 

 
 

 



Křížová cesta 
trasa cesty se neopírá o žádný historický základ 

tradice je ale tak hluboce zakořeněná, že se po křížové cestě ubírají davy poutníků 

ztotožňujících se s Ježíšovým utrpením 

 



Označení 14 zastavení Krista 

  







I takto může vypadat připomínka křížové cesty  . . . 

 



Via Dolorosa prochází i tržištěm, 

můžeme tu potkat i všudypřítomné vojáky izraelské armády 

Izrael je neustále v pohotovosti  

 



I tudy vede cesta k bazilice Božího hrobu 

 



Pohled  

na baziliku Božího hrobu zhora 

• Dostupný pod licencí Creative Commons na www: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sepulchrecenter.jpg 



Vstup do baziliky Božího hrobu  

v centru Jeruzaléma 



Žebřík 
O vlastnictví baziliky byly vedeny  

dlouhé spory mezi křesťanskými 

církvemi. Spory nakonec vyřešil 

osmanský edikt zvaný Status quo  

z roku 1852, ale stále platný. 

Rozděluje chrám mezi Armény, 

Kopty, Řeky, římské katolíky, 

Etiopany a Syřany.  

Každý den chrám odemyká 

muslimský klíčník, který figuruje 

jako neutrální prostředník. Obřadný 

úkol provádí už po několik generací 

člen stejné rodiny. 

Uvnitř chrámu zůstávají františkáni, 

a proto pro případ potřeby mají stále 

u okna v pohotovostní poloze žebřík. 

 

 



A opět všudypřítomná armáda – 

izraelští vojáci před Božím hrobem 



Vnitřek baziliky  
za sklem je kus skály uctívaný jako místo ukřižování  (Golgota ) 



Stůl, na kterém prý byl Ježíš sňatý  

z kříže pomazán 



Všechna místa se těší velké úctě věřících . . . 
věřící na kámen přikládají různé devocionálie – křížky, růžence, 

modlitební knížky, ale třeba i kapesníčky, aby je takto posvětili. 



Samotný Boží hrob 

uvnitř baziliky 

 

Bazilika byla 

postižena  v roce 

1927 zemětřesením, 

proto je tu dnes 

kolem nehezká 

kovová konstrukce. 



Nákres  provedla Irena Kotková podle: 

Jeruzalém a Svatá země. Praha: Ikar, 2008. ISBN 978-80-249-0975-2.S.95. 

 



Údajné místo Božího hrobu  

a fronta věřících a turistů k němu 



FRONTA   K  BOŽÍMU  HROBU 



Autor fotografií: 

není – li uvedeno jinak – Irena Kotková 


