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Ježíšova země 

Prezentace přibližuje hlavní místa spojená s Ježíšovým životem pomocí fotografií ze Svaté země. Dá se 
rozvrhnout na jednu i dvě hodiny, podle toho, jak dlouho se u jednotlivých míst zastavíme. Pomůcka je 
určena pro první stupeň ZŠ. Využít ji můžete jako „výlet“ do Svaté země, pro shrnutí učiva atp.  
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Správné řešení pracovního listu:  

 B E T L É M  
 J E R U Z A L É M 
G O L G O T A  

  T Á B O R  
J O R D Á N  

 I Z R A E L  
E M A U Z Y 

 

 

 

J E Ž Í Š O V A  Z E M Ě  
D i e c é z n í  k a t e c h e t i c k é  c e n t r u m , 2 0 2 0 . 

Tato země je drahá všem křesťanům, protože se zde narodil, žil, učil, 
byl ukřižován a vstal z mrtvých Ježíš Kristus. 

 

Víte, jaké další názvy máme v Bibli pro tuto zemi? (např. Kanaán, 
Zaslíbená země) Pro křesťany je to také Svatá země. 
 

Ježíšova země leží na pobřeží Středozemního moře. Nazýváme ji 
také Izrael, ale její území se nekryje přesně se současným státem 
Izrael. 

Která města nebo místa spojená s Ježíšovým životem už znáte?   
 
 

NAZARET
Co se tady událo? (V tomto městě se narodila a žila Panna Maria; 
Josef zde měl svou tesařskou dílnu, v níž mu Ježíš pomáhal; Ježíš 
zde prožil většinu svého života; byl nazýván „Nazaretský“.) 

Nad místem, kde archanděl Gabriel sdělil Panně Marii, že se má stát 
matkou Božího Syna, stojí dnes velká moderní bazilika. 

V jaké modlitbě najdeme pozdravení archanděla Gabriela 
Panně Marii?  

BETLÉM
Víte, kdo se kromě Ježíše narodil v Betlémě? (Král David, proto 
bývá město nazýváno také „město Davidovo“. Davidův rod byl 
velmi významný a pocházeli z něho Josef i Maria.) 

Nad místem Ježíšova narození stojí prastará bazilika. V bazilice se 
nachází stříbrná hvězda, která připomíná místo Ježíšova narození. 

Jak se nazývá plamínek světla zapálený v místě Ježíšova naro-
zení, který se každoročně před Vánoci šíří do mnoha zemí? 
(Betlémské světlo) Je to symbol míru, pokoje a přátelství. 
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JORDÁN Jordán je největší řekou Izraele. Má délku asi 250 km. Jeho vodu 
lidé využívají k pití, zavlažování a v průmyslu. 

U Jordánu působil Jan Křtitel, který vedl lidi k pokání  
a připravoval je na příchod Mesiáše (Zachránce). V Ježíši Jan 
rozpoznal Božího Syna.  

Kde je místo tvého křtu – ve kterém městě (obci), ve kterém kos-
tele? 

JUDSKÁ POUŠŤ Poušť je významným biblickým místem (izraelský národ putoval 
pouští z Egypta do Zaslíbené země 40 let; Jan Křtitel žil podle 
evangelií na poušti; Ježíš před svým veřejným působením odešel do 
samoty pouště, kde strávil 40 dní a 40 nocí) 

Ježíšovo pokušení je obdobné jako pokušení člověka v dnešní době: 
ďábel nabízí snadno a rychle bohatství, slávu a moc. 

KÁNA GALILEJSKÁ Kousek od Nazaretu se nachází Kána Galilejská. Je to místo, kde se 
odehrála svatba, na niž byl kromě Panny Marie pozván také Ježíš  
a jeho učedníci.  

Jaký zázrak zde Ježíš udělal? (Na svatbě v Káně udělal Ježíš na 
přímluvu své matky první zázrak: proměnil vodu ve víno, protože 
víno svatebčanům došlo. Tak se ukázalo, že Ježíš je Boží Syn, a ne 
jen obyčejný člověk.) 
 

KAFARNAUM Kafarnaum bylo město u Genezaretského jezera, dnes zde najdeme 
archeologické vykopávky. Bylo to město, kde bydlel apoštol Petr  
a jeho bratr Ondřej. Ježíš zde kázal a udělal mnoho zázraků. Ježíš 
zde byl „doma“. Kafarnaum dostalo dokonce čestný titul „město 
Ježíšovo“. 

GENEZARETSKÉ JEZERO Genezaretské jezero je veliké jezero, proto se mu někdy říká i moře. 
U jezera se lidé živili (a doposud živí) rybolovem. Ježíš zde povolal 
první učedníky, byli totiž rybáři. Řekl jim: „Pojďte za mnou, 
a učiním z vás rybáře lidí.“ 

Co znamená „být rybářem lidí“? 
 

HORA BLAHOSLAVENSTVÍ Kde přesně Ježíš pronesl svou nejznámější řeč, také nazývanou 
„kázání na hoře“, nevíme. Součástí této řeči jsou i tzv. blaho-
slavenství (takové návody na štěstí). Toto místo si připomínáme na 
hoře blahoslavenství poblíž Genezaretského jezera. Stojí zde 
osmihranná bazilika (podle počtu blahoslavenství) a je odtud krásný 
výhled do krajiny.  
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O Hoře Proměnění nejsme schopni říct, kde přesně se nacházela. 
Křesťanská tradice ji nejčastěji spojuje s horou Tábor. Ta se nachází 
poblíž Genezaretského jezera. Je vysoká skoro 600 m. 

Ježíš se ukázal svým nejbližším učedníkům v Boží slávě. Jeho šat 
byl krásně bílý a jeho tvář zazářila.  

 

Jericho je jedním z nejstarších měst na světě. Leží 250 m pod 
hladinou Středozemního moře, a je tak nejníže položeným městem 
naší planety. Jericho je úrodnou oázou v okolní poušti. 

Je to město, které bylo svědkem mnoha biblických událostí. Např. 
na cestě z Jeruzaléma do Jericha se odehrává příběh o milosrdném 
Samaritánovi.  

Jaké skutky milosrdenství můžeme vykonat pro naše bližní? 

JERUZALÉM
S Jeruzalémem je spojena řada událostí Ježíšova života: když mu 
bylo 40 dní, přinesli ho Maria a Josef do chrámu; ve 12 letech  
v chrámě učil poté, co se ztratil rodičům; do Jeruzaléma vjel na 
oslátku, byl zde zrazen, odsouzen, ukřižován, pohřben, vstal  
z mrtvých a po 50 dnech seslal Ducha Svatého. 

Jeruzalém je největším městem Izraele. Jeho jméno se dá přeložit 
jako „Město pokoje“, přestože se v něm často bojuje. Jeruzalém je 
posvátným městem pro židy, křesťany i muslimy. 

OLIVOVÁ HORA - GETSEMANY
Olivová hora je vrch v Jeruzalémě pojmenovaný podle olivovníků, 
které na něm rostou. Vrch dosahuje nadmořské výšky 815 m. Na 
jeho úpatí se nachází Getsemanská zahrada, kam Ježíš rád chodil 
a modlil se. Zde byl před svým ukřižováním zajat. 

Z Olivové hory také Ježíš čtyřicet dní po svém zmrtvýchvstání 
vystoupil na nebesa. 

Jaká tekutina vyráběná z oliv se používá při udělování 
některých svátostí?  

GOLGOTA Golgota byl pahorek za hradbami Jeruzaléma, na kterém byl Ježíš 
Kristus ukřižován. Pro pahorek se používá také název Kalvárie. Oba 
názvy znamenají „lebka“. Pahorek totiž svým tvarem připomínal 
velkou lebku. 

Dnes na tomto místě stojí velký Chrám Božího hrobu.  
 
 

EMAUZY Emauzy byla obec, do které směřovali po Ježíšově smrti dva jeho 
učedníci. Byli velmi smutní, mysleli si, že všechno skončilo. Cestou 
se k nim přidal Ježíš, ale oni ho poznali až později při lámání chleba. 
Kde ležely tyto Emauzy? To se historikům a badatelům doposud  
s jistotou nepodařilo zjistit. 

Jak dnes nejčastěji nazýváme obřad, kterému první křesťané 
říkali „lámání chleba“? 
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Ježíšova země 

Jak se jmenovala vesnice, v níž bydlel Lazar, kterého Ježíš vzkřísil, a jeho sestry Marie a Marta? (vyluštíte 
v tajence) 

1. Místo, kde se narodil král David. Nazývané také „město Davidovo“. 
2. Největší město Izraele. Ježíš zde prožil nejsilnější okamžiky svého života. 
3. Hora, na které byl Ježíš ukřižován. 
4. Hora, který bývá ztotožňována s Horou Proměnění. Ježíš se zde ukázal učedníkům v Boží slávě. 
5. Řeka, u které působil Jan Křtitel, který v Ježíši rozpoznal Mesiáše.   
6. Dnešní název území (státu), který je nejvíce spjat s Ježíšovým životem. 
7. Obec, kde se Ježíš po svém zmrtvýchvstání setkal se dvěma učedníky. Ti ho poznali až při „lámání 

chleba“.   
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V tajence jsme vyluštili jméno vesnice, kde bydleli Ježíšovi přátelé – Lazar a jeho sestry Marie a Marta. 
Tato vesnice se nacházela blízko Jeruzaléma. Najdete na těchto obrázkách 7 rozdílů?  
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