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Malý biblický kvíz
Jakmile od nich andělé odešli do nebe, začali si pastýři mezi sebou 
říkat: „Pojďme tedy až do Betléma a podívejme se na to, co se tam 
stalo, co nám Pán oznámil.“ Pospíšili si tam a nalezli Marii i Josefa a 
děťátko, které leželo v jeslích. Když je spatřili, oznámili slovo, které 
jim bylo o tom dítěti řečeno. A všichni, kdo to uslyšeli, užasli nad tím, 
co jim pastýři řekli. Marie však toto všechno uchovávala ve svém 
srdci a rozvažovala o tom.

Lk 2, 15--19
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Malý biblický kvíz
Přišel k Šimonovi Petrovi. Ten mu řekl: „Pane, ty mi chceš mýt 
nohy?“ Ježíš mu odpověděl: „Co já činím, nyní nevíš, potom však to 
poznáš.“

J 13, 6--7
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Malý biblický kvíz
Vzal k sobě těch Dvanáct a řekl jim: „Hle, vystupujeme do 
Jeruzaléma a naplní se všechno, co je napsáno skrze proroky o 
Synu člověka. Neboť bude vydán pohanům a vysmějí se mu, bude 
potupen a popliván, zbičují ho a zabijí; a třetího dne vstane z 
mrtvých.“ Ale oni ničemu z toho neporozuměli a ten výrok byl před 
nimi skrytý; nechápali, co bylo řečeno.

Lk 18, 31--34
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Malý biblický kvíz
Židé mu na to řekli: „Jaké znamení nám ukážeš, že toto činíš?“ 
Ježíš jim odpověděl: „Zbořte tuto svatyni, a ve třech dnech ji 
postavím.“ Židé tedy řekli: „Tato svatyně byla budována čtyřicet 
šest let, a ty ji postavíš ve třech dnech?“ On však mluvil o svatyni 
svého těla. Když byl potom vzkříšen z mrtvých, vzpomněli si jeho 
učedníci, že toto říkal, a uvěřili Písmu i slovu, které Ježíš řekl.

J 2, 18--22
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Malý biblický kvíz
Vzali palmové ratolesti, vyšli mu vstříc a volali: „Hosanna, 
požehnaný, jenž přichází ve jménu Pána, král Izraele.“ Ježíš nalezl 
oslátko a vsedl na ně, jak je napsáno: ‚Neboj se, dcero Siónská, hle, 
tvůj král přichází, sedě na oslátku.‘ Jeho učedníci si to nejprve 
neuvědomili, ale když byl Ježíš oslaven, tehdy si vzpomněli, že to 
bylo o něm napsáno a že mu to učinili.

J 12, 13--16
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Malý biblický kvíz
Potom přišel také Šimon Petr, který šel za ním. Vešel do hrobu a 
uviděl tam ležet lněná plátna, avšak šátek, který byl na Ježíšově 
hlavě, neležel se lněnými plátny, nýbrž byl svinut zvlášť na jednom 
místě. Potom vstoupil i ten druhý učedník, který k hrobu přišel 
první; i uviděl a uvěřil. Neboť ještě neznali Písmo, že musí vstát z 
mrtvých.

J 20, 6--9
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Ježíš – Mesiáš
● říká to o něm Jan Křtitel (J 1, 29–34)
● říká to o sobě sám (J 4, 26)
● říkají to o něm zlí duchové (např. Mk 5, 7)
● učí s mocí (např. Mt 7, 29)
● koná divy a znamení (např. Mt 8)



  

Mesiášské očekávání
● Iz 9: vládce pokoje 
● Iz 11, Jer 23: moudrý a spravedlivý soudce
● Iz 61: osvoboditel zajatých, nositel radostné zvěsti
● Zach 9: pokorný král na oslátku
● Mal 3: bude mít předchůdce



  

Zmatení učedníků
● Ježíš veřejně vystupuje jako Mesiáš
● Někdy se ale chová divně:

– předpovědi utrpení

– postavení chrámu ve třech dnech

– zakazuje šířit, že je Mesiáš

– po vzkříšení nechce kralovat (Sk 1, 6)
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– předpovědi utrpení

– postavení chrámu ve třech dnech

– zakazuje šířit, že je Mesiáš

– po vzkříšení nechce kralovat (Sk 1, 6)

● →učedníci věří, ale občas jim to nedává smysl



  

Mohli vůbec pochopit?
● „Nezjevilo ti to tělo a krev, ale můj Otec v nebesích.“ 

(Mt 16, 17)
● „Nikdo nemůže říct: 'Ježíš je Pán,' leč v Duchu 

svatém.“ (1 K 12, 3)
● „Každé vnuknutí, které vede k vyznání, že Ježíš 

Kristus přišel v těle, je z Boha.“ (1 J 4, 2)
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● „Každé vnuknutí, které vede k vyznání, že Ježíš 

Kristus přišel v těle, je z Boha.“ (1 J 4, 2)

→Bez Ducha svatého nelze přijmout Ježíše jako 
Mesiáše.



  

Pochopení cestou do Emaus
Lk 24, 13–32

● učedníci věřili, že Ježíš je Vykupitel (Mesiáš)

● po smrti o něm mluví „jen“ jako o proroku

● slyšeli zprávu, že Ježíš žije, ale moc jí nevěří
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● Ježíš jim všechno dává do souvislostí

● uvede je do pravdy → konečně pochopí
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● po smrti o něm mluví „jen“ jako o proroku

● slyšeli zprávu, že Ježíš žije, ale moc jí nevěří

● Ježíš jim všechno dává do souvislostí

● uvede je do pravdy → konečně pochopí

● „Což nám nehořelo srdce, když s námi mluvil a otvíral nám 
Písma?“



  

Naše situace
● náš život – makáme na hřišti

● věříme Pánu, ale občas vůbec nechápeme

● víme jen něco (1 K 13, 9.12)
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● náš život – makáme na hřišti

● věříme Pánu, ale občas vůbec nechápeme

● víme jen něco (1 K 13, 9.12)

● životy jiných – jako v televizi

● vidíme i třísku v oku (Mt 7, 1–5)

● po bitvě jsme generály



  

Naše situace
● Bůh nás miluje, i když nechápeme.

● Ježíš zemřel za nechápající.

● Prosme ale o Ducha, který nás uvede do pravdy.
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