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Vyplň následující údaje

Věk: Datum narození:

Jméno:

Adresa:

Vedoucí skupiny:

C4

poznejBibli
biblické příběhy pro mladé

Další doporučená čtení: • Matouš 5,43-48 • Marek 15,6-15 • Jan 18,39-40

Pilát byl prokurátorem v Judeji. Nepřátelé Pána Ježíše museli Piláta přesvědčit, že si
zaslouží zemřít.

O: Napiš, jaká obvinění proti němu vznesli. Uveď dvě:

I dnes lidé o druhých lžou, protože jim chtějí ublížit. Ježíš pocházel z Galileje, a tak ho
Pilát poslal k Herodovi, panovníkovi této oblasti. Herodes stejně jako Pilát věděl, že Ježíš
žádný zločin nespáchal. Požadoval, aby mu Ježíš pro pobavení předvedl nějaký zázrak,
ale ten s ním ani nepromluvil!

O: Jakým způsobem se Herodes a jeho lidé chovali k Ježíšovi?

V té době měl Pilát ještě jiného vězně.

O: Jak se jmenoval?         

O: Pro jaké zločiny byl ve vězení?

Římané okupovali židovský národ a mnoho Židů je nenávidělo. Je možné, že tento
člověk zabil Římana. Mnoho Židů by mu takový skutek schvalovalo.

1. STUDIE Pán Ježíš
Souzený a ukřižovaný Přečti si:

Lukáš 23,1-33
Klíčový verš:
Římanům 5,8
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CELKEM:

Jak Herodes, tak Pilát věděli, že je Ježíš nevinný. Přesto se ho Pilát bál propustit. Místo toho dal lidu
na výběr. Chtějí propustit Ježíše nebo Barabáše? 

O: Když lidé volali pro Barabáše, co si vybrali?
Podtrhni správné odpovědi:

pokoj            lásku         nenávist         radost

O: Na základě toho:

Co se stalo s Barabášem?

Co se stalo s Ježíšem?

Nepřátelé Pána Ježíše se radovali z pohledu na vojáky, jak přibíjejí jeho tělo na kříž.

O: Kdo byl z tohoto pohledu nešťastný?

Ježíš nebyl v tomto dni jediným ukřižovaným.

O: Kdo byl ukřižován spolu s ním?

Lidé byli toho dne svědky, jak Barabáš -  zločinec - odešel svobodný a Ježíš - nevinný člověk - byl
ukřižován. Nejenže nespáchal žádný ze zločinů, ze kterých ho jeho nepřátelé obviňovali, ale také
byl tím jediným, kdo nikdy nezhřešil vůči Bohu. Na kříži umíral za své nepřátele a také za každého 
z nás, abychom mohli přijmout věčný život.

O: Vypiš klíčový verš a zakroužkuj slovo, které vystihuje Barabáše i nás:

O: Křížovka:

Vodorovně
1. Pilát věděl, že Ježíš byl … .
2. Pán Ježíš zemřel, abychom to my mohli mít věčně. 
3. Zatímco my jsme byli hříšníci ,

Kristus za nás ... (viz klíčový verš).

Svisle
4. Barabáš byl obviněn z tohoto zločinu. 
5. Ježíš řekl, abychom milovali i tyto lidi. (viz Matouš 5,44)

V Bibli se nepíše, jak se cítil Barabáš, když viděl, jak vedou Pána Ježíše na smrt místo něho, nebo
jestli změnil způsob svého života. Víme však, že Pán Ježíš zemřel za naše hříchy. Je třeba, abychom
se odvrátili od svých hříchů a odevzdali své životy do jeho rukou. Už jsi mu svůj život odevzdal/a?
Pokud ano, napiš nám o tom!

/ 2

/ 2

/ 1

/ 1

/ 2

/ 5

1
5

3

4

2

-2-



JMÉNO:
C4

poznejBibli
biblické příběhy pro mladé

Další doporučená čtení: • Matouš 27,57-61 • Marek 16,1-7 
• Jan 19,38-42

Po smrti Pána Ježíše se dozvídáme o člověku, o kterém jsme nikdy předtím neslyšeli.
Jan 19,38 nám prozrazuje, že se jednalo o tajného následovníka Pána Ježíše.

O: Kdo to byl?

O: Proč byl tajný následovník? (viz Jan 19,38)

O: Označ následující výroky jako P (pravdivé) nebo N (nepravdivé):

Žil v Antiochii.

Byl to dobrý a spravedlivý muž.

Očekával Boží království.

Byl to tesař. 

Požádal Heroda o tělo.

Zabalil tělo do plátna.

Nedaleko místa, kde byl Pán Ježíš ukřižován, měl Josef dosud nepoužitý hrob.
Byla to vlastně uměle vytvořená jeskyně, do které Josef položil tělo Pána Ježíše.

O: Kdo při pohřbívání pozoroval Josefa a potom připravil vonné masti?

Byl to jediný způsob, jak mohli Ježíšovi přátelé projevit svou lásku vůči němu.

O: Jak ženy prvního dne týdne pokračovaly v projevech své lásky?

Ženy měly starost, protože nevěděly, kdo by jim pomohl odvalit kámen, který bránil vstupu
do hrobu.

O: Jak se cítily, když zjistily, že tělo Pána Ježíše není v hrobě?

O: Jak reagovaly, když uviděly dva muže?

Dva muži, ve skutečnosti andělé, měli pro ženy úžasnou zprávu.

O: Proč se mýlily, když hledaly Ježíšovo tělo v hrobě? 

2. STUDIE Pán Ježíš
Pohřbený a vzkříšený! Klíčový verš:

2. Timoteovi 2,8
Přečti si:

Lukáš 23,44-56
24,1-12
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CELKEM:

O: O kterých třech věcech Ježíš řekl svým následovníkům, že se mu stanou?

O: Když se ženy dozvěděly, že Pán Ježíš vstal z mrtvých, za kým šly?

Ženy si nenechaly dobrou zprávu pro sebe. My bychom také měli předat dobrou zprávu o Pánu
Ježíši svým přátelům. Učedníci však radost žen nesdíleli.

O: Proč ne?

Ani dnes mnozí lidé nevěří dobré zprávě, že Pán Ježíš zemřel a vstal z mrtvých.

O: Co udělal Petr?

O: Jak reagoval, když opouštěl hrob?

Po Ježíšově smrti se Josef se ženami postarali o tělo Pána Ježíše, a tím mu projevili svou lásku. 
Žen se zmocnila obrovská radost, když od andělů uslyšely dobrou zprávu. I nás naplní radost,
pokud uvěříme, že Pán Ježíš zemřel a znovu povstal.

O: Vypiš klíčový verš a pamatuj si, že je to pravda!

O: V osmisměrce najdi sedm slov, která souvisí s příběhem:
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JMÉNO:
C4poznejBibli

biblické příběhy pro mladé

Další doporučená čtení: • Skutky 1,1-3 • Skutky 3,11-19 • Skutky 10,39-43

Dnu, ve kterém Pán Ježíš vstal z mrtvých, se dnes říká Boží hod velikonoční. Byl to vzrušující
den. Biblický úryvek vypráví o jedné z událostí, která se toho dne stala.

O: Křížovka:

Vodorovně
1. Město, ze kterého dva muži vyšli. 
2. Co musel Pán udělat, než vstoupil do slávy? (viz verš 26) 
3. Lidé si mysleli, že Ježíš je … .
4. Osoba, která se přidala ke dvěma pocestným.

Svisle
5. Jméno jednoho z pocestných.
6. Jméno člověka, jehož spisy Pán Ježíš vysvětloval.
7. Vesnice, do které směřovali.
8. Další muž, kterému se Pán Ježíš ukázal, byl Šimon … .

V poslední studii jsme se dozvěděli, že ženy slyšely zprávu od andělů a uvěřily, že Pán Ježíš je
naživu. Kleofáš a jeho společník se vlastně setkali se vzkříšeným Kristem, ale nejdříve ho ani
nepoznali. 

O: Jak se tito dva lidé podle 17. verše cítili?

O: Napiš jednou větou, co Kleofáš odpověděl na Ježíšovu otázku ze 17. verše:

Jak tak mluvili s Cizincem o událostech v Jeruzalémě, svěřili se mu, jak doufali, že Ježíš
Nazaretský osvobodí jejich zemi od nepřátel.

O: Který verš mluví o této jejich naději?

O: Co se stalo, že byla naděje Kleofáše a jeho společníka zničena?

Někdy se naše naděje zkrátka nenaplní.

3. STUDIE Pán Ježíš
Viděn a slyšen Klíčový verš:

Lukáš 24,26
Přečti si:

Lukáš 24,13-35
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CELKEM:

Tito dva muži byli mezi těmi, kterým ženy přinesly zprávu, že Ježíš vstal z mrtvých.

O: Jak Kleofáš a jeho přítel reagovali na tuto novinu?

Cestou jim Pán Ježíš vysvětloval a pomáhal porozumět, proč musel trpět a zemřít.

O: Vlož následující slova na vhodná místa ve větách:

proroci        Mojžíš        sláva        uvěřit       Kristus

Bylo jim zatěžko ………………… .

Bylo nezbytné, aby ………………………… trpěl, než vstoupí do ……………………….. .

Ježíš použil spisy …………..…………… a ……………….……………, aby jim vysvětlil věci o sobě.

Kleofáš a jeho společník si přáli, aby byl Cizinec jejich hostem.

O: Co udělal Ježíš, aby ho Kleofáš a jeho společník poznali?

Obvykle to byl hostitel, hlava rodiny, kdo lámal chléb. Když Pán Ježíš vstupuje do života někoho 
z lidí, vstupuje jako autorita. Nyní tedy věděli, kdo byl tím Cizincem, a jejich srdce přetékala radostí.

O: Co udělali, aby mohli tuto radost sdílet s ostatními?

Tito dva muži šli po setmění přibližně 11 kilometrů, aby
mohli potvrdit dobrou zprávu o Ježíšově vzkříšení svým
přátelům. Následuj jejich příklad a poděl se s tím, co víš
o Pánu Ježíši, se svými kamarády.
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JMÉNO:
C4poznejBibli

biblické příběhy pro mladé

Další doporučená čtení: • Jan 11,5-16 • 1. Korintským 15,3-7 • 1. Jan 5,10-13

O: Proč se učedníci scházeli za zamčenými dveřmi v den, kdy byl Pán Ježíš vzkříšen 
z mrtvých?

O: Jaká byla první slova, která jim Pán Ježíš řekl?

O: Jak reagovali, když ho uviděli?

Jeden učedník, Tomáš, tam s nimi nebyl.

O: Tomáš si při jedné příležitosti myslel, že Pánu Ježíši hrozí nebezpečí. 
Co tehdy navrhl učedníkům? (Jan 11,16)

O: Když však byl Ježíš zatčen, co udělal Tomáš spolu s většinou učedníků? (Marek 14,50)

O: Co Tomáš zmeškal kvůli své nepřítomnosti večer prvního Božího hodu velikonočního? 

Ostatní učedníci se nemohli dočkat, až se o tuhle novinu s Tomášem podělí.

O: Zakroužkuj v osmisměrce odpovědi na následující otázky:

1. Tomáš byl jedním z nich. 
2. Koho jeho přátelé viděli? 
3. Tomáš chtěl vidět jejich stopu v jeho rukou. 
4. Zanechalo to stopu v boku Pána Ježíše. 
5. Chtěl vložit svůj …  tam, kde dřív byly hřeby.
6. Svou ruku chtěl vložit do Ježíšova … . 
7. Často se o něm mluví jako o „nevěřícím“. 

O: Vypiš zbylá písmena. Dozvíš se, co řekl Tomáš:

4. STUDIE Pán Ježíš
Zpochybňovaný a důvěryhodný Klíčový verš:

Jan 20,29
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Jan 20,19-31
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Body (vyplní vedoucí skupiny)

1. studie:

2. studie:

3. studie:

4. studie:

Celkem:

Celkový součet:

C4

Tomášovi to přišlo příliš dobré, než aby to byla pravda.
Odmítal uvěřit. Měl však zažít veliké překvapení.

O: Jakým způsobem prokázal Pán Ježíš Tomášovi svou 
moc následující týden? (verš 26)

Tomáš řekl, že se chce dotknout Ježíše, a Pán Ježíš mu to umožnil. Není nám však
řečeno, že to Tomáš opravdu udělal.

O: Nyní se na vlastní oči přesvědčil, že je Ježíš naživu. Co řekl?

O: Přečti si klíčový verš a vypiš, co řekl Pán Ježíš Tomášovi:

Tomáš se radoval z živého Pána Ježíše. Opravdově uvěřil, že je Bůh, a uznal ho za svého
Pána.

Pokud uděláš to samé, budeš zachráněn/a a zažiješ skutečnou radost. Podívej se 
do Římanům 10,9.

O: Rozlušti kód. Zjistíš, co jsme se naučili o prvních Velikonocích:

9; 4; 8; 5; 6;          7; 3; 2; 1; 13;      11    12; 16; 2; 7; 18; 20;    12; 13; 14; 7; 15; 13;
__ __ __ __ __    __ __ __ __ __    __    __ __ __ __ __ ___ .     __ __ __ __ __ __  
17;   13; 15; 19; 4; 12;   21;1;     22; 4; 3; 2; 24;       19; 25;    4; 12; 1; 14; 11;
__     __ __ __ __ __      __ __     __ __ __ __ __      __ __    __ __ __ __ __ .
26; 30; 15; 6; 4; 13;  27; 13; 1; 7; 21; 24;    17; 7; 28; 13; 15;    2;25;12;29;6;25;7;15;
__ __ __ __ __ __   __ __ __ __ __ __      __ __ __ __ __       __ __ __ __ __ __ __ __ ,
1; 10; 23;    14; 17; 29; 11; 1; 13;     8; 4;       9; 4;    21; 1; 8; 15; 7; 14;
__ __ __        __ __ __ __ __ __,      __ __    __ __    __ __ __ __ __ __.
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