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DISKUZNÍ STUDIUM BIBLE - MARKOVO EVANGELIUM, LEKCE 10, MK 15,33 - 16,20

OTÁZKY KE STUDIU
Před námi se otevírá pohled na největší
událost v dějinách lidstva - smrt a
vzkříšení Ježíše Krista, Božího Syna. To je
jádro evangelia - dokonalý Boží Syn umírá
za lidský hřích a je vzkříšen.
1. Přečti si Mk 15,33 - 16,20 a napiš
seznam událostí, které popisuje Marek.
2. Někteří lidé očekávali Elijáše, který
přijde na pomoc umírajícímu Kristu.
Nestalo se tak. Přesto se stala nejméně
jedna nadpřirozená věc (15,38). Pokus se
s pomocí textu z Žd 10,19-22 vysvětlit
tuto událost. Co znamená pro tebe
osobně?
§ Někteří lidé chápou Ježíšův výkřik “Bože
můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?” jako
slova člověka, který věřil, že Bůh bude s
ním, a teď vidí, že ho opustil. Jak mu
rozumíš ty?
§ Proč Ježíš nazývá Boha “Bože můj”?

4. Někteří lidé tvrdí, že evangelia byla
vymyšlena podobně jako báje a pověsti. Co
nám setníkova výpověď z Mk 15,45 říká o
důvěryhodnosti zaznamenaných událostí - o
pravdivosti evangelia?
§ Jaké další svědectví můžeme nalézt v tomto
oddíle (Mk 15,42-47)?

5. Čti Mk 16,1-8. Co bylo největší starostí
žen, které šly ke hrobu Ježíše? Co se
dozvěděly u hrobu? Jaká byla jejich reakce?
§ Proč myslíš, že ženy reagovaly tímto
způsobem (v. 8)? Pokus se představit, co
asi prožívaly?

6. Verš 8 je někdy označován za konec
Markova evangelia a verše 9-20 za
pozdější dodatek. Srovnej verše 8 a 20 a
na základě tohoto srovnání se pokus
vysvětlit, proč verše 9-20 nutně patří
k evangeliu Marka (použij také Mt
28,18-20; Sk 1,8).

§ Co se můžeme naučit od setníka, který stál

pod křížem
popravu).

(a byl zodpovědný za

3. Ve verších 15,42-47 se na scénu
dostává do té doby neznámý muž - Josef
z Arimatie.
§ V čem se Josef podobá
z předcházejícího oddílu?

setníkovi

§ Popiš některé Josefovy vlastnosti.
§ Koho Bůh
selhávají?

používá,

když

učedníci

7. V Mk 16,9-20
učedníkům úkol.

dává

Ježíš

svým

§ Proč Ježíš káral své učedníky (v. 11-14)?
§ Co mají nyní podle v. 15 dělat učedníci
Ježíše Krista?
§ Na co se mohou učedníci spolehnout (v.
20)?

8. Co tě v této lekci nejvíce oslovilo a jak to
budeš používat ve svém životě?
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