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Další doporučená čtení:• Žalm 22 
• Izaiáš 53 • Jan 19,16-42

když Pán Ježíš zemřel, bylo mu přibližně 33 let. Bylo to asi tři roky poté, co si vybral
svých dvanáct učedníků a započal svou veřejnou službu. Během ní vyučoval, uzdravoval
nemocné a konal další zázraky. V této době si získal mnoho přátel a následovníků, ale
také mnoho nepřátel, kteří na něj žárlili. Tito lidé měli moc nad izraelským národem. 

O: Někteří z jeho nepřátel jsou zmíněni v 35. verši.
kdo tito lidé byli, co říkali a jakým způsobem to říkali?

Židovské vůdce trápilo, že Ježíš podkopával jejich autoritu a měl vliv na lidi. Byli rádi
v postavení moci a nechtěli ho ztratit. Ve skutečnosti je nezajímalo, kým Ježíš je a co se 
s ním děje, pokud nezasahoval do jejich životů. Mnoho z nás je na tom dnes podobně.

O: V 36. verši je zmínka o dalších Ježíšových nepřátelích, kteří vyšli k němu na Golgotu.
kdo tito lidé byli, co a jakým způsobem to říkali?

Vojáci nebyli Židé, ale Římané. Nebyli nábožensky založení jako židovští vůdci.
Ve skutečnosti byli spíše známí svou krutostí a nelidskostí. Nepochybně si mysleli, 
že potěší židovské vůdce, když budou s Ježíšem zacházet takovýmto způsobem. Mnoho
lidí tak jedná, aby udělalo dojem nebo uspokojilo druhé lidi, přestože ví, že dělají
špatnou věc.

1. lekce Pán Ježíš - Jeho smrt
Přečti si:

Lukáš 23,32-56
Klíčové verše
Jan 15,13-14
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celkeM:

Jakmile Ježíš zemřel, jeden z vojáků (setník, zodpovědný za sto mužů) však změnil svůj názor.

O: co řekl a jakým způsobem to řekl?

O: V 39. verši už vidíme jiného Ježíšova nepřítele.
kdo to byl a co Ježíši udělal?

Druhý zločinec měl však zcela odlišný postoj. Věděl, že si zaslouží trest za to, jak žil.

O: co řekl tento zločinec o Ježíši?

O: A co řekl Ježíši?

O: Jaká byla Ježíšova odpověď na žádost umírajícího zločince?

Mnoho z Ježíšových přátel a následovníků sledovalo vše, co se odehrávalo. Bylo zde také mnoho
žen (49. verš), které ho následovaly z Galileje a pomáhaly mu.

O: Některé z nich jsou jmenovány v Markovi 15,40.
Dvě z těchto jmen doplň do křížovky pod čísla 1 a 2.
Pod číslo 4 doplň jméno muže, který žádal po Pilátovi
Ježíšovo tělo, a pod číslo 3 muže, který šel s ním
a je zmíněný v Janovi 19,39.

Zločinec přiznal, že je hříšník a zaslouží si smrt. Poznal, že Ježíš je bez hříchu a že v životě, který
přijde, bude vládnout jako král. Požádal Pána Ježíše, aby na něho pamatoval, a Ježíš mu slíbil, že
spolu budou v ráji.
Chceš být jednou s Pánem Ježíšem v ráji (nebi)? Pak potřebuješ udělat to, co udělal zločinec.
1. Přiznej, že jsi hříšník a zasloužíš si Boží trest.
2. Uvěř, že Pán Ježíš byl bez hříchu a byl potrestán za Tebe.

Pečlivě si přečti klíčové verše a polož si otázku:
„Jsem přítelem nebo nepřítelem Pána Ježíše?“
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Další doporučená čtení:• Marek 16,9-11 • 1. korintským 15,1-50

Pro Marii Magdalenu to bylo několik bolestivých dní. Nyní nastal třetí den od Pánovy smrti.
Marie milovala Pána Ježíše, následovala ho a sloužila mu od té doby, kdy zahojil a odpustil jí
její minulost.

O: Přečti si lukáš 8,1-3. co Pán Ježíš udělal pro Marii Magdalenu?

O: co udělala Marie a další ženy pro Pána Ježíše během jeho života?

O: Z prvního biblického úryvku vypiš slova, která to potvrzují:

Marie Magdalena byla první osobou, které se zjevil vzkříšený Pán Ježíš. Neukázal se svým
učedníkům ani své rodině ani nikomu, kdo se těšil velké vážnosti u lidí. Proč byla tato výsada
dána právě Marii? Přečti si pozorněji Jan 20,1-18 a hledej odpověď.

O: co bylo odstraněno od vchodu do hrobu?

Marie věděla, že je to příliš těžké, než aby se s tím dalo snadno pohnout. kromě toho byl
hrob na rozkaz Piláta zapečetěn a střežen. Marie byla velice překvapena a ihned to běžela
někomu říct. Našla dva z Ježíšových učedníků. Jméno jednoho z nich je zmíněno.

O: kdo to byl?

O: Přečti si 6. a 7. verš a napiš SVÝMI VlASTNÍMI SlOVY, co Petr uviděl v hrobě:

2. lekce Pán Ježíš - vzkříšení
Klíčový verš

Římanům 10,9
Přečti si:

Lukáš 8,1-3 
a Jan 20,1-18
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Potom vešel další učedník.

O: Jaká byla JeHO reakce na to, co viděl?

O: co udělali tito dva učedníci, když vyšli ven z hrobu?

když odešli, zůstala Marie před hrobem a plakala. Milovala Pána Ježíše z celého srdce. Stále si ještě
neuvědomovala, že vstal z mrtvých. Myslela, že někdo ukradl jeho tělo. Musel to být pro ni šok,
když se naklonila a podívala se do hrobu.

O: koho v hrobě uviděla?

Přestože se jí Pán Ježíš zjevil, nepoznala ho.

O: kdo si myslela, že je?

Ale jakmile Pán Ježíš vyslovil její jméno, obrátila se směrem k němu.

O: Jak ho nazvala?

Pán Ježíš potom Marii požádal, aby šla k učedníkům se zprávou.

O: co bylo tou zprávou?

Marie okamžitě šla a udělala přesně to, co jí řekl. Pán Ježíš chce, abychom přinesli našim přátelům
a rodině zprávu, že zemřel, aby spasil všechny, kdo v něho věří, a že je nyní navěky živý.
Ale zpráva Marie byla daleko osobnější. Začala tím, že učedníkům řekla, že viděla Pána. Viděla ho
na vlastní oči!

O: Vypiš klíčový verš a podtrhni, čemu musíme uvěřit, jestliže chceme být spaseni: 

V této lekci jsme viděli reakce Petra, Jana a Marie na vzkříšení.

O: Jaká je Tvoje reakce?
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Další doporučená čtení:• Marek 16,19-20 • Jan 7,39• Skutky 4,31-33

Pán Ježíš byl ukřižován a vstal z mrtvých. Při různých příležitostech se pak 
zjevoval svým učedníkům a nyní nastaly jeho poslední chvíle na zemi.

O: Přečti si dva biblické úryvky, v nichž lukáš popisuje, co se stalo potom. 
Doplň křížovku:

Svisle
1. Ježíš řekl, že tím budou učedníci brzy pokřtěni. (1. pád)
2. Dva muži měli roucha této barvy.
3. Do tohoto města se učedníci vrátili 

z Olivetské hory.
4. Jedno z míst, o kterém Ježíš řekl,

že zde budou učedníci svědky.
7. křtil tím Jan.

Vodorovně
5. Tomuto muži byla napsána kniha

Skutky apoštolů.
6. Počet dní mezi Ježíšovým vzkříšením

a nanebevstoupením
8. To, co zakrylo Ježíše před zraky

učedníků, když byl vzat do nebe.

O: Sestav slovo z písmen ve fialových políčkách:

O: Přečti si Skutky 1,8 a správně doplň názvy míst:

Učedníci měli být svědky v hlavním městě zvaném___________________ a v celé 

oblasti v jeho okolí nazývané ___________________.  Potom měli jít směrem na sever 

do  _______________.

Pán Ježíš věděl, že jeho práce na této zemi skončila. Učedníci teď měli převzít zodpovědnost
za šíření Božího Slova. To byl obrovský úkol. Pán je nazval svými „svědky“ (viz 8. verš).

lidé, kteří jsou svědky dopravní nehody, musí jít na soud a vypovídat o tom, co viděli a slyšeli.
Stejně tak učedníci byli svědky toho, co osobně viděli a slyšeli.

3.lekce Pán Ježíš - nanebevstoupení
Klíčový verš
Lukáš 24,51

Přečti si:
Lukáš 24,45-53 
a Skutky 1,1-12
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O: Přečti si lukáše 24,46-48 a vypiš věci, které svědci viděli a slyšeli:

O: Přečti si Marka 16,19 a Skutky 1,11-12 a v následujícím odstavci doplň chybějící slova:

Pán Ježíš vzal své učedníky na __________________ horu blízko Betanie. Požehnal jim a byl vzat

vzhůru do_______, kde se posadil po ________pravici.

Pán Ježíš se vrátil ke svému Otci, kde zůstává dodnes. Mohlo by se zdát, že jeho učedníci budou
zneklidnění. Opustil je přece jejich Přítel, Učitel a Pán.

O: Jak se cítili, když se vrátili do Jeruzaléma?
(lukáš 24,52-53)

O: co dělali?

V biblickém úryvku se píše o tom, jak Pán Ježíš slíbil, že dá svým učedníkům moc. Tento slib byl
splněn, když na ně sestoupil Duch Svatý několik dní poté, co Ježíš vstoupil na nebesa. Dnes každý,
kdo uvěří v Pána Ježíše, přijme Ducha Svatého, který mu dá moc o něm svědčit.

O: Verš Skutky 4,31 je toho důkazem. Přečti a přepiš ho:

Zde je báseň o slíbeném Duchu Svatém:

Duch živého Boha
znovu moje nitro naplňuje;
láme mne,
obměkčuje srdce mé,
formuje a naplňuje,
Duch živého Boha,
znovu Slovo vysvětluje.

/ 2

/ 3

/ 1

/ 1

/ 1



JMÉNO
B4

poznejBibli
biblické studie pro mladé

Další doporučená čtení:• Titovi 2,11-14 • Filipským 3,20-21 

Nanebevstoupení Pána Ježíše by mohlo být jedním z nejsmutnějších dnů, které učedníci zažili.

Byli velmi rozechvěni, když po smrti na kříži vstal z mrtvých a vrátil se k nim. Učedníci si jistě velmi
dobře pamatovali ten okamžik po jeho vzkříšení, kdy se jim zjevil. Nyní však byl vzat do nebe
a učedníci si mysleli, že ho už nikdy neuvidí.

Poslední lekce končila úžasnými sliby.

O: Přečti si Skutky 1,11 a vypiš sliby, které byly dány učedníkům po Ježíšově nanebevzetí:

O: Na základě druhého biblického úseku označ následující výroky
jako P (pravdivé) nebo N (nepravdivé):

Temnota skryla Pána Ježíše před zraky učedníků.

Dva muži mluvili k učedníkům. 

Řekli, že Pán Ježíš byl vzat do Jeruzaléma.

Řekli, že Ježíš znovu přijde stejným způsobem, jakým odešel.

Přestože tito muži jednoznačně slíbili, že Pán Ježíš znovu přijde, neuvedli DATUM ani ČAS.
kdyby učedníci opravdu naslouchali a rozuměli tomu, co jim Pán Ježíš říkal už dříve, nebyli by
tolik překvapeni. Vždyť to již slyšeli, on se znovu vrátí!

O: Podívej se do prvního biblického úseku a vypiš ČTYŘI SlOVA,
která shrnují tento slib:

V předchozí kapitole (Jan 13) řekl Pán Ježíš učedníkům některé velmi smutné věci.

O: Přečti si Jan 13,21 a 26-27, také 13,33-38 a odpověz na tyto otázky:

Jakou hroznou věc se chystal udělat jeden z učedníků? 

Podle čeho se mělo poznat, který z učedníků to je? 

Jakou smutnou věc řekl Ježíš sám o sobě? (33. verš)

co řekl Pán Ježíš, že musí učedníci dělat, zatímco bude pryč?

který učedník zapřel Ježíše?

Jak to měl podle Ježíše udělat?

1. 2. 3. 4.

4. lekce Pán Ježíš - druhý příchod
Klíčové verše

1. Tesalonickým
4,16-17

Přečti si:
Jan 14,1-6 

a Skutky 1,9-11
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Umíš si představit, jak se museli učedníci cítit? Museli být na dně. Ježíš měl být
zrazen! Zapřen! Na odchodu! co se to dělo?

O: Napiš SVÝMI VlASTNÍMI SlOVY, co jim Pán Ježíš poradil (14,1):

O: Doplň chybějící slova. Zjistíš, jakou dobrou zprávu jim Pán Ježíš řekl:

V domě mého ______ je mnoho __________; kdyby to tak nebylo, řekl bych vám to.

____, abych tam pro vás připravil ________. A když půjdu a __________ pro vás

místo, vrátím se zpět a _______ vás k sobě, abyste i vy ______ tam, kde jsem já.

Pán Ježíš odchází. Učedníkům již vysvětlil, že zemře, znovu vstane a odejde do nebe,
kde je domov jeho Otce. Zde bude pracovat na přípravě místa pro všechny, kdo 
v něho věří jako ve svého Spasitele a Pána. Tím se právě teď zabývá! Během tisíců let
od tohoto Pánova výroku zemřely tisíce křesťanů a „odešly, aby byly s Pánem“. 
V tomto smyslu byl jeho slib splněn. On však také slíbil, že přijde zpět a vezme svůj lid
(ty, kteří dosud nezemřeli) do své přítomnosti. Pro učedníky to muselo být velkým
povzbuzením. 

Obzvláště Pavlovi byl dán vhled do toho, co se stane, až Ježíš znovu přijde.
Je to popsáno v klíčových verších.

O: Pomocí klíčových veršů vyplň křížovku:

VODOrOVNĚ
1. Setkáme se s ním.
3. Ti, kteří vstanou první.
4. Budeme s Pánem ...........
6. Ozve se zvuk Boží .........
8. Ozve se ........ archanděla.

SVISLe
2. Zazní hlasitý ........
5. Sestoupí odtud Pán.
7. Setkají se zde všichni křesťané.

lidé ani andělé neví, kdy k této velké události dojde. Ví to jenom Bůh. Až se to stane,
bude to náhlé a nečekané, a pak už nebude čas ani příležitost se rozhodnout následovat
Pána Ježíše. Jestliže mu věříme, jsme připraveni se s ním při jeho druhém příchodu
setkat.

Tato událost se nazývá „druhý příchod“.

úroveň 4
celkeM:
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